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program / programma
marzec / marzo 2018

kalendarz
1. III
1. III
1. III
2. III
2. III
3. III
7. III
8. III

Giornata del Design Italiano - Warszawa
Giornata del Design Italiano a Varsavia

Filmowe czwartki: “L’intrepido” w reżyserii Gianni Amelio
Giovedì Film: “L’intrepido” di Gianni Amelio

Nowa Muzyka w Starym Ratuszu. Gianni Trovalusci & Lorenzo Brusci
Musica nuova nella Città Vecchia: Gianni Trovalusci & Lorenzo Brusci

Giornata del Design Italiano - Łódź
Giornata del Design Italiano a Łódź

Rok protestu 1968 w kinie europejskim: “Teorema” w reżyserii Pier Paolo Pasolini
L’anno della protesta 1968 nel cinema europeo: “Teorema” di Pier Paolo Pasolini

Neofilologia: Perspektywy transdyscyplinarności. Konferencja
Neofilologia: Prospettive di transdisciplinarità. Convegno

Fabio Rossi: “Le lingue dello schermo negli Anni 2000”. Wykład
Fabio Rossi: “Le lingue dello schermo negli Anni 2000”. Conferenza

Filmowe czwartki: “Un giorno speciale” w reżyserii Francesca Comencini
Giovedì Film: “Un giorno speciale” di Francesca Comencini

calendario
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9. III

“Il Trespolo Tutore”. Komedia do muzyki w trzech aktach w Alessandro Stradella

12. III

Włoscy żołnierze internowani w Polsce okupowanej przez nazistów. Wystawa dokumentalna

15. III
22. III
22. III
26. III
27. III
29. III

“Il Trespolo Turore”. Commedia per musica in tre atti di Alessandro Stradella

Internati militari italiani nella Polonia occupata dai nazisti. Mostra documentaria

Filmowe czwartki: “Apnea” w reżyserii Roberto Dordit
Giovedì Film: “Apnea” di Roberto Dordit

Ciao Italia - Klub Seniora: “Divorzio all’italiana” w reżyserii Pietro Germi
Ciao Italia - Klub Seniora: “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi

Filmowe czwartki: “Italy in a day” w reżyserii Gabriele Salvatores
Giovedì Film: “Italy in a day” di Gabriele Salvatores

Trio Metamorphosi. Koncert
Trio Metamorphosi in concerto

“Literatura na Swiecie”. Numer poświęcony Bassani, Morselli, Parise. Presentacja
“Literatura na Swiecie”. Numero dedicato a Bassani, Morselli, Parise. Presentacja

Filmowe czwartki: “1.200 km di bellezza” w reżyserii Gabriele Salvatores
Giovedì Film: “1.200 km di bellezza” di Gabriele Salvatores

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero
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II Giornata del Design Italiano - Varsavia
czwartek|giovedì 01.03 godz.|ore 12.15
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
1 piętro - Auditorium nr 103
ul. Koszykowa 55, Warszawa

Tematem II edycji Dnia Designu Włoskiego jest design i zrównoważony
rozwój, równolegle z pojęciem “Broken Nature” XXII Międzynarodowej
Wystawy Triennale w Mediolanie. Polityka zrównoważonego rozwoju
są dziś głównym tematem zarówno w działaniu rządów, jak i w
wyborach podejmowanych przez sektor prywatny i Włochy, światowy
leader designu, będą mogły zaprezentować pomysły, projekty i
wysokiej jakości rozwiązania. We współpracy z Instytutem Handlu
Zagranicznego w Warszawie i Wydziałem Architektury Politechniki
Warszawskiej, architekt Stefano Mirti – Ambasadorem Designu
Włoskiego 2018 – poprowadzi wykład “Broken Nature: a teraz co
należy zrobić? Pytania, wątpliwości, hipotezy”. Otwarta zostanie
również wystawa fotograficzna poświęcona temu tematowi.

La II edizione della Giornata del Design Italiano ha per tema il
rapporto tra design e sostenibilità, in parallelo al concetto di “Broken
Nature” della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di
Milano. Le politiche sostenibili sono oggi un tema centrale sia
nell’azione dei governi, sia nelle scelte del settore privato e l’Italia,
leader mondiale nel settore del design, potrà presentare idee,
progetti e soluzioni di qualità. In collaborazione con l’Istituto per
il Commercio Estero di Varsavia e la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Varsavia l’architetto Stefano Mirti – Ambasciatore
del Design Italiano 2018 – terrà una conferenza dal titolo “Broken
Nature: e adesso che fare? Questioni, dubbi, ipotesi”. Sarà inoltre
inaugurata una mostra grafica dedicata al tema.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

L’intrepido
czwartek|giovedì 01.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Gianni Amelio (2013). Wystepują Antonio Albanese, Livia
Rossi, Gabriele Rendina, Alfonso Santagata, Sandra Ceccarelli. Antonio
Pane mieszka w Mediolanie i ma wyjątkową pracę: jest ‘zmiennikiem’,
to znaczy zastępuje nieobecnych w każdym rodzaju pracy; jednego
dnia może być murarzem, następnego tramwajarzem i tak dalej.
Antonio jest człowiekiem samotnym: żona porzuciła go dla człowieka o
zdecydowanie pewniejszej przyszłości, a syn studiuje grę na saksofonie
altowym w Konserwatorium i stara się w jakiś sposób pomóc ojcu.
Pewnego dnia, w czasie egzaminu państwowego, Antonio poznaje
młodą kobietę, Lucię, której postanawia bezinteresownie pomóc.
© Claudio Iannone

Regia di Gianni Amelio (2013). Con Antonio Albanese, Livia Rossi,
Gabriele Rendina, Alfonso Santagata, Sandra Ceccarelli. Antonio
Pane vive a Milano e ha un lavoro particolare: fa il ‘rimpiazzo’ cioè
sostituisce gli assenti in qualsiasi tipo di attività; un giorno può
essere muratore, in quello successivo tramviere e così via. Antonio
è un uomo fondamentalmente solo: la moglie lo ha lasciato per
unirsi a un uomo dalle fortune decisamente più certe e il figlio studia
sassofono contralto al Conservatorio e cerca in qualche modo di
aiutare il genitore. Un giorno, a un esame di Stato, Antonio conosce
una giovane donna, Lucia, a cui offre un aiuto disinteressato.

Koncert | Concerto
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Gianni Trovalusci & Lorenzo Brusci
czwartek|giovedì 01.03 godz.|ore 19.00
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, Gdańsk

W X edycji Festiwalu “New Music in Old Town Hall” w Gdańsku
udział wezmą włoscy muzycy bardzo cenieni na polu współczesnej
muzyki elektronicznej, Giorgio Nottoli, Gianni Trovalusci, Walter Prati
i kompozytor Lorenzo Brusci, artysta o bardzo wszechstronnym
dźwięku. Przedstawi on swoją ostatnią operę, która jest swego
rodzaju podsumowaniem jego ponad dwudziestoletniego
doświadczenia. Tradycyjnie koncert będzie kombinacją performance
na żywo, współczesnej technologii i pokazu multimedialnego,
wykorzystującego instrumenty elektroniczne, dotrzymujące kroku
aktualnym tendencjom muzyki współczesnej.

La X edizione del Festival “Musica Nuova nella Città Vecchia” a
Danzica vede la partecipazione di musicisti italiani molto apprezzati
nel campo della musica elettronica contemporanea, Giorgio Nottoli,
Gianni Trovalusci, Walter Prati e il compositore Lorenzo Brusci,
artista del suono molto versatile. Quest’ultimo presenterà la sua
nuova opera, che è una sorta di riassunto della sua oltre ventennale
esperienza. Come da tradizione, il concerto sarà una combinazione
di performance dal vivo, tecnologia moderna e attività multimediali
che utilizzano strumenti elettronici al passo le tendenze attuali nella
musica contemporanea.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero
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II Giornata del Design Italiano - Łódź
piątek|venerdì 02.03 godz.|ore 12.15
Politechniki Łódzkiej

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
1 piętro - Sala B 10
al. Politechniki, 6, Łódź

W Łodzi odbędzie się powtórka II edycji Dnia Designu Włoskiego,
którego tematem jest stosunek designu do zrównoważonego rozwoju,
odpowiadające pojęciu “Broken Nature”, które pojawiło się w czasie
XXII Międzynarodowej Wystawy Triennale w Mediolanie. Polityka
zrównoważonego rozwoju jest dziś głównym tematem zarówno w
działaniu rządów, jak i w wyborach podejmowanych przez sektor
prywatny, a Włochy, światowy leader designu, zaprezentują pomysły,
projekty i wysokiej jakości rozwiązania. We współpracy z Instytutem
Handlu Zagranicznego w Warszawie i Wydziałem Inżynierii Lądowej
i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, architekt Stefano Mirti –
Ambasadorem Designu Włoskiego 2018 – poprowadzi wykład “Broken
Nature: a teraz co należy zrobić? Pytania, wątpliwości, hipotezy”.

Viene replicata a Łódź la II Giornata del Design Italiano che ha per
tema il rapporto tra design e sostenibilità, in parallelo al concetto
di “Broken Nature” della XXII Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano. Le politiche sostenibili sono oggi un tema
centrale sia nell’azione dei governi, sia nelle scelte del settore
privato e l’Italia, leader mondiale nel settore del design, potrà
presentare idee, progetti e soluzioni di qualità. In collaborazione
con l’Istituto per il Commercio Estero di Varsavia e la Facoltà
di Ingegneria Civile, Architettura e Ingegneria Ambientale del
Politecnico di Łódź l’architetto Stefano Mirti – Ambasciatore del
Design Italiano 2018 – terrà una conferenza dal titolo “Broken
Nature: e adesso che fare? Questioni, dubbi, ipotesi”.

Rok protestu 1968 w kinie europejskim | Cinema
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Teorema
piątek|venerdì 02.03 godz.|ore 18.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50A, Warszawa

Reżyseria Pier Paolo Pasolini (1968), występują Terence
Stamp, Laura Betti, Silvana Mangano, Massimo Girotti, i Anne
Wiazemsky. Bogatą rodziną przedsiębiorcy mediolańskiego
wstrząsa przybycie tajemniczego gościa, cichego i fascynującego
dwudziestopięciolatka. Gość cieszy się względami żony, uprawia
seks z córką, synem, pokojówką i z samym panem domu...

Regia di Pier Paolo Pasolini (1968). Con Terence Stamp, Laura Betti,
Silvana Mangano, Massimo Girotti, Anne Wiazemsky.Una ricca famiglia
di un industriale milanese viene profondamente scossa dall’arrivo di un
enigmatico ospite, un giovane venticinquenne silenzioso e affascinante.
Il visitatore ottiene le grazie della moglie, ha rapporti intimi con la figlia, il
figlio, la domestica e con lo stesso capofamiglia...

Dwanaście filmów pochodzących z sześciu krajów ukazuje
atmosferę końca lat ’60-tych. Żądania studentów strajkujących we
Francji, Włoszech i w Niemczech są odmienne od żądań młodzieży
w Polsce czy Czechosłowacji, ale wszystkim przyświeca jeden duch
- protesty przeciwko istniejącemu porządkowi społecznemu.

Dodici film provenienti da sei paesi mostrano l’atmosfera della fine
degli anni ‘60. Le richieste degli studenti che protestano in Francia,
in Italia e Germania sono diverse da quelle dei giovani della Polonia
o della Cecoslovacchia, ma tutte sono accomunate da uno spirito di
contestazione dell’ordine sociale esistente.

Konferencja | Convegno

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Neofilologia: Perspektywy transdyscyplinarności
sobota|sabato 03.03 godz.|ore 10.00
Uniwersytet Warszawski

Wydział Neofilologii - aula 1.007
ul. Dobra 55, Warszawa

Konferencja zorganizowana przez doktorantów Wydziału
Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ma na celu przybliżenie
słuchaczom ścieżek, jakimi podąża współczesna neofilologia
począwszy od zagadnień językoznawczych, poprzez dydaktykę
języków obcych oraz literaturoznawstwo, aż po media, kino i
teatr. Referenci z całego kraju wezmą udział w tym naukowym
wydarzeniu, dzieląc się swoją wiedzą o stanie badań
poszczególnych obszarów tematycznych. Zainteresowanych
funkcjonowaniem kultury włoskiej oraz ciekawostkami
lingwistycznymi języka Dantego zapraszamy szczególnie na
referaty poświęcone włoskim tłumaczeniom Frantza Kafki oraz
językowej kategorii miękkości i twardości.

La conferenza, organizzata da studenti di dottorato della
Facoltà di Lingue Moderne presso l’Università di Varsavia, mira
a familiarizzare gli studenti con i percorsi della neofilologia
contemporanea, dalle questioni linguistiche, attraverso la didattica
delle lingue straniere e studi letterari, ai media, al cinema e al
teatro. Referenti provenienti da tutto il paese prenderanno parte a
questo evento scientifico, condividendo le loro conoscenze sullo
stato della ricerca di particolari aree tematiche. Coloro che sono
interessati al funzionamento della cultura italiana e alle curiosità
linguistiche della lingua di Dante sono particolarmente invitati
agli articoli dedicati alle traduzioni italiane di Frantz Kafka e alla
categoria linguistica della morbidezza e della durezza.

Fabio Rossi. Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Le lingue dello schermo negli Anni 2000
środa|mercoledì 07.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Fabio Rossi, profesor lingwistyki włoskiej na Uniwersytecie w
Messynie, proponuje wykład na temat „Języki ekranu w latach
2000”, którego inspiracją była również niedawno wydana książka
L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema pod wspólna redakcja z
Giuseppe Patotą. Prof. Rossi interesował się przede wszystkim
językiem muzyki, językiem mediów (w szczególności kina
włoskiego i dubbingu), analizą syntaktyczną i pragmatyczną języka
mówionego, dydaktyką jęz. włoskiego (również jako języka obcego)
i ideologiami lingwistycznymi.

Fabio Rossi, ordinario di linguistica italiana all’Università di
Messina, propone una conferenza su “Le lingue dello schermo
negli Anni 2000” che trae spunto anche dal recente volume
L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema curato insieme a
Giuseppe Patota. Il prof. Rossi si è interessato soprattutto alla
lingua della musica, al parlato dei media (specialmente del
cinema italiano e doppiato), all’analisi sintattica e pragmatica
della lingua parlata, alla didattica dell’italiano (anche come
lingua straniera) e alle ideologie linguistiche.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Un giorno speciale
czwartek|giovedì 08.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Francesca Comencini (2012). Występują Filippo
Scicchitano i Giulia Valentini. Gina i Marco są młodzi i zdecydowani
zostać “kimś”. Spotykają się pewnego ranka na dalekich peryferiach
Rzymu. Ona ma spotkanie z pewnym politykiem, który mógłby
się za nią wstawić i pomóc jej wejść do świata spektaklu, on jest
kierowcą, którego zadaniem jest zawieźć ją na spotkanie. To
okazja, na która obije czekali. Pierwszy dzień pracy. Wejście do
świata dorosłych. Ale nic nie idzie tak jak miało.

Regia di Francesca Comencini (2012). Con Filippo Scicchitano e
Giulia Valentini. Gina e Marco sono giovanissimi e decisi a diventare
“qualcuno”. Si incontrano una mattina in una periferia stralunata alle
porte di Roma. Lei ha un appuntamento con un politico che potrebbe
mettere una buona parola e aiutarla a entrare nel mondo dello
spettacolo, lui è l’autista che ha il compito di condurla all’appuntamento.
È l’occasione che entrambi aspettavano. Il primo giorno di lavoro.
L’entrata nel mondo dei grandi. Ma niente va come deve andare.

Opera barokowa | Opera barocca
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Il Trespolo Tutore
piątek|venerdì 09.03 godz.|ore 19.00
Teatr Collegium Nobilium
ul. Miodowa 22/24, Warszawa

“Il Trespolo Tutore” to barokowa opera skomponowana przez
Alessandro Stradellę. To druga w historii opery opera buffa
(komiczna) po ‚Il Girello” Jacopo Melanniego (z prologiem
Stradelli). Produkcja ta będzie pierwszym światowym
wystawieniem w oryginale po 1679 roku. Fabuła libretta to
właściwie zabawna i prosta farsa, w swej strukturze i komizmie
nawiązująca do struktury komedii dell’arte. Sześcioro solistów
odtwarza typy dell’art-owskie w sytuacjach częstych pomyłek,
przypadkowych komicznych spotkań, zderzających się ze sobą
przeciwstawnych charakterów. Dyrygentem spektaklu jest Andrea
De Carlo – od wielu lat badający twórczość Alessandro Stradelli.

“Il Trespolo Tutore” è un’opera barocca composta da Alessandro
Stradella. È la seconda opera buffa dell’opera dopo “Il Girello” di
Jacopo Melanni (con prologo di Stradella). Questa produzione
sarà la prima mondiale dell’originale dopo la rappresentazione
del 1679. La trama del libretto è in realtà una farsa divertente e
semplice, nella sua struttura e nella commedia che si riferisce
alla struttura della Commedia dell’Arte. Sei solisti ricreano i
tipi della commedia dell’arte in situazioni di equivoci frequenti,
casuali incontri comici, avversari che si scontrano. Il direttore
d’orchestra è Andrea De Carlo, che ha studiato il lavoro di
Alessandro Stradella per molti anni.

Wystawa dokumentalna | Mostra documentaria

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Internati militari italiani nella Polonia occupata
poniedziałek|lunedì 12.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Otwarta zostanie wystawa dokumentalna dotycząca włoskich
żołnierzy internowanych w Polsce okupowanej przez nazistów. Włosi
– zamknięci w łagrach, bez pomocy lekarskiej i z bardzo ograniczoną
kontrolą sanitarną i higieniczną – w odróżnieniu od jeńców wojennych,
pozbawieni byli ochrony międzynarodowej i zmuszani byli w sposób
arbitralny i jednostronny do przymusowej pracy. Wystawa podzielona
jest na część historyczną, ukazującą historię włoskich żołnierzy i
część poświęconą różnym obozom w Generalnym Gubernatorstwie, w
których znajdowali się Włosi: Dęblin, Biała Podlaska, Siedlce, Chełm,
Beniaminowo, Przemyśl, Częstochowa. Wystawione zostaną zdjęcia
z epoki i rysunki pochodzące od rodzin internowanych. Na inauguracji
obecny będzie Diego Audero, kurator wystawy i Edward Kopówka
kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Si inaugura una mostra documentaria sugli internati militari italiani
nella Polonia occupata dai nazisti. Gli internati – rinchiusi nei
lager con scarsa assistenza e senza controlli igienici e sanitari – a
differenza dei prigionieri di guerra furono privi di tutele internazionali
e sono obbligati arbitrariamente e unilateralmente al lavoro forzato.
La mostra è divisa in una parte storica per far conoscere la storia
di questi militari italiani e una sezione dedicata ai vari stalag dove
si trovarono gli italiani nel governatorato generale: Dęblin, Biała
Podlaska, Siedlce, Chełm, Beniaminowo, Przemyśl, Częstochowa.
Sono esposte foto dell’epoca e disegni pervenuti dalle famiglie degli
internati. Sarà presente Diego Audero, curatore della mostra, ed
Edward Kopówka direttore del Museo della Lotta e del Martirio di
Treblinka.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Apnea
czwartek|giovedì 15.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Roberto Dordit (2004), występują Claudio Santamaria,
Elio De Capitani, Fabrizia Sacchi, Michela Noonan. Paolo, po
zakończeniu kariery szermierza, pracuje jako dziennikarz sportowy
w małym dzienniku. Jego przyjaciel Franz umiera na zawał. Był
ex szermierzem, jak on, i został przedsiębiorcą, jak wielu mu
podobnych w tej bogatej prowincji północy. Trochę przez przypadek,
Paolo odkrywa, że życie przyjaciela nie było takie poprawne jak
myślał. Również jego śmierć wydaje się ukrywać jakieś tajemnice.
Poszukiwanie prawdy staje się dla Paolo wtargnięciem do
odległego mu świata bogatych przedsiębiorców garbarstwa.

Regia Roberto Dordit (2004). Con Claudio Santamaria, Elio De
Capitani, Fabrizia Sacchi, Michela Noonan. Paolo, dopo un
brillante passato di schermidore, lavora come giornalista sportivo in
un piccolo giornale. Un suo amico, Franz, muore d’infarto. Era un
ex campione di scherma, come lui, ed era diventato imprenditore,
come tanti in quella ricca provincia del nord. Un po’ per caso, Paolo
si accorge che la vita dell’amico scomparso non era così limpida
come credeva. Anche la sua morte sembra nascondere qualche
segreto. La ricerca della verità diventa per Paolo un’intrusione in un
mondo a lui lontano, quello dei ricchi industriali della concia.

Klub Seniora “Ciao Italia!” | Cinema
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Divorzio all’italiana
czwartek|giovedì 22.03 godz.|ore 11.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50A, Warszawa

Reżyseria Pietro Germi (1962). Występują Leopoldo Trieste,
Marcello Mastroiani, Stefania Sandrelli, Daniele Rocca, Lando
Buzzanca. Sycylia. Baron Ferdinando, żonaty z Rosarią, kobietą
okropną i odrażającą, kocha Angelę, wspaniałą młoda kobietę
i chciałby uwolnić się od żony. W pierwszej chwili wydaje się to
niemożliwe, ale kiedy pojawia się dawna miłość Rosarii, Ferdinando
sprzyja romansowi żony, by móc ją przyłapać na kompromitującym
zachowaniu i zabić ją.

Regia Pietro Germi (1962). Con Leopoldo Trieste, Marcello
Mastroiani, Stefania Sandrelli, Daniele Rocca, Lando Buzzanca.
Sicilia. Il barone Ferdinando, sposato a Rosaria, femmina orrenda e
odiosissima, ama Angela, splendida giovinetta, e vorrebbe liberarsi
della moglie. In un primo momento ciò sembra impossibile, ma
quando riappare una precedente fiamma di Rosaria, Ferdinando
favorisce la tresca della moglie per poterla sorprendere in
atteggiamento compromettente e ucciderla.

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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Italy in a day
czwartek|giovedì 22.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Gabriele Salvatores (2014). W związku z pewna
kampanią reklamową online, wytwórnia Indiana Production i
sam reżyser Gabriele Salvatores poprosili wszystkich Włochów
chcących uczestniczyć w projekcie, by sfilmowali chwile ze swojego
dnia (wszyscy tego samego - 26 października 2013), a następnie
przesłali je wytwórni. W sumie zrealizowano 44.197 video, z ponad
2.200 godzinami nagrań. Projekt powstał z połączenia niektórych
fragmentów video, ma 627 bohaterów i trwa zaledwie 75 minut.

Regia Gabriele Salvatores (2014). Per mezzo di una campagna
pubblicitaria online, la casa di produzione Indiana Production e lo stesso
regista Gabriele Salvatores hanno richiesto a tutti gli italiani intenzionati
a partecipare al progetto di riprendere alcuni momenti della propria
giornata (tutti nella stessa: il 26 Ottobre 2013), per poi inviarli. In totale
sono stati realizzati oltre 44.197 video, e ben 2.200 ore di riprese.
Unendo alcuni tratti di alcuni video è stato creato questo progetto, con
627 italiani protagonisti e dalla durata di appena 75 minuti.

Koncert | Concerto

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Trio Metamorphosi
poniedziałek|lunedì 26.03 godz.|ore 18.15
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi - Sala 12
ul. Gdańska 32, Łódź

W ramach „Dnia Muzyki Kameralnej”, zorganizowanego przez
Akademię Muzyczną w Łodzi, Trio Metamorphosi, składające
się z Angelo Pepicelli, Francesco Pepicelli i Mauro Loguercio,
wykona program muzyki Beethovena i Schumanna. Nazwa Trio
jest hymnem składanym ciągłemu procesowi zmian, niezbędnemu
w sztuce. Podkreśla stopniowe dojrzewanie zespołu muzyki
kameralnej, który w ten sposób nigdy nie staje się niewolnikiem
przyzwyczajenia i zawsze gotów jest grać, pełen chęci do
przedstawienia jednolitego spojrzenia w każdym występie. Jeśli
chodzi o dyskografię, to Trio Metamorphosi stanowi część katalogu
DECCA. W 2017 r. opublikowana została nowa płyta CD DECCA,
“Scotland”, prezentująca wybór szkockich Arii i Lieder Haydna i
Beethovena, we współpracy z mezzosopranem Monicą Bacelli.

Nell’ambito della “Giornata della Musica da Camera” organizzata
dall’Accademia Musicale di Łódź il Trio Metamorphosi composto
da Angelo Pepicelli, Francesco Pepicelli e Mauro Loguercio
eseguiranno un programma di Beethoven e Schumann. Il nome
del Trio è un inno al processo continuo di cambiamento, così
necessario in ambito artistico. E intende sottolineare la progressiva
crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine,
anzi, sempre pronto a mettersi in gioco con la volontà di creare
prospettive di unicità in ogni performance. A livello discografico, il
Trio Metamorphosi è parte del catalogo DECCA. Nel 2017 è stato
pubblicato un nuovo CD DECCA, “Scotland”, con una selezione di
Arie e Lieder scozzesi di Haydn e Beethoven, in collaborazione con
il mezzosoprano Monica Bacelli.

Prezentacja | Presentazione

Wstęp wolny | Ingresso libero

Literatura na swiecie
wtorek|martedì 27.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Numer 1-2/2018 „Literatury na Świecie” poświęcony jest trzem
włoskim pisarzom, klasykom Novecenta, w Polsce nadal mało
obecnym. Wyjątkiem jest Giorgio Bassani, który po latach
nieobecności został w ostatnim czasie zaprezentowany polskim
czytelnikom dwiema powieściami spod szyldu Romanzo di
Ferrara. W numerze drukujemy połowę powieści Airone (Czapla)
oraz drobne teksty prozą w przekładach Haliny Kralowej. Dwaj
pozostali pisarze to Guido Morselli i Goffredo Parise. Morselli
pokazany jest jako eseista i myśliciel, Parise przede wszystkim
jako autor opowiadań wybranych z tomu Gli americani a Vicenza
i Sillabari.W wieczorze wezmą udział Halina Kralowa, Katarzyna
Skórska i Anna Wasilewska.

Il numero 1-2 / 2018 di “Literatura na Świecie” è dedicato a tre
scrittori italiani, classici del Novecento, ancora poco conosciuti
in Polonia tranne Giorgio Bassani, che dopo anni di assenza
è stato recentemente presentato ai lettori polacchi con due
romanzi all’insegna del Romanzo di Ferrara. Nel numero che
viene presentato si pubblica la metà del romanzo Airone e brevi
testi in prosa tradotti da Halina Kralowa. Gli altri due scrittori
sono Guido Morselli e Goffredo Parise. Morselli è indicato come
saggista e pensatore, Parise soprattutto come autore di racconti
selezionati dal volume Gli americani a Vicenza e i Sillabari. Alla
sera parteciperanno Halina Kralowa, Katarzyna Skórska e Anna
Wasilewska.
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Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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1.200 km di bellezza
czwartek|giovedì 29.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Italo Moscati (2015). Dzięki obrazom i zdjęciom Instytutu
Luce, pochodzącym z ostatnich 90 lat, film pokazuje nam nasz
kraj w całej jego krasie, od Południa po Północ: to dokładnie
1200 kilometrów naszego terytorium, wybrzeży i budowli, ale też
mieszkańców i ich folkloru. Poprzez filmy Orsona Welles (Otello),
Luchino Visconti’ego (Gattopardo) i wielu innych zilustrowana
zostaje podróż przez kino, zapraszając widza do odbycia
przedziwnego Grand Tour po naszym półwyspie, by znowu się
w nim zakochać i go docenić. Dokładnie tak jak zrobili to wielcy
reżyserzy, którzy wykorzystali go w swoich filmach.

Regia di Italo Moscati (2015). Grazie alle immagini e alle riprese
dell’Istituto Luce degli ultimi 90 anni, la pellicola ci mostra il nostro
paese in tutta la sua bellezza, dal Sud al Nord: sono esattamente
i 1200 chilometri del nostro territorio, con le sue coste e le sue
costruzioni, ma anche con i suoi abitanti e il suo folklore. Attraverso
le riprese di Orson Welles (Otello), Luchino Visconti (Gattopardo)
e altri viene illustrato un viaggio attraverso il cinema, che porta lo
spettatore a fare un vero e proprio Grand Tour nella nostra penisola,
per ritornare ad amarla e ad apprezzarla. Proprio come hanno fatto
i grandi registi che l’hanno usata nei loro film.

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

