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program/ma
marzec/marzo 2017

kalendarz
2. III
3-31. III
4. III
6. III
8. III
9. III
16-21. III

Dzień Włoskiego Wzornictwa Przemysłowego
Giornata italiana del Design

Polscy artyści we Włoszech: Jan Michalak. Wystawa
Artisti polacchi in Italia: Jan Michalak. Mostra

Włoski historii w kinie: “Sztuka uzyskanie przez” w reżyserii Luigi Zampa
Storia d’Italia al cinema: “L’arte di arrangiarsi” di Luigi Zampa

calendario
17. III
23. III
23. III
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“Turek we Włoszech”. Opera Gioacchino Rossiniego w reżyserii Christophera Aldena
“Il Turco in Italia”. Opera lirica di Gioacchino Rossini per la regia di Christopher Alden

Prezentacja książki “Terminus Nord” Giovanni Pampiglione
Presentazione del libro “Terminus Nord” di Giovanni Pampiglione

Filmowy czwartek
Giovedì Film

Libertango. Koncert galowy z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Sprawiedliwych

24. III

Lekcja-konferencja Pierangela Diadori

Polska prapremiera filmu “Zwariować z szczęścia” w reżyserii Paolo Virzì

25. III

Upamiętnienie sześćdziesięciu lat od podpisania Traktatów Rzymskich

Filmowy czwartek

25. III

Włoski historii w kinie: “Historia pewnego zamachu” w reżyserii Marco Tullio Giordana

CinemaItaliaOggi 2017

30. III

Filmowy czwartek

Libertango. Concerto in occasione della Giornata Europea dei Giusti
Anteprima polacca del film “La pazza gioia” di Paolo Virzì
Giovedì Film

CinemaItaliaOggi 2017

Lezione-conferenza della prof. Pierangela Diadori
Commemorazione dei sessant’anni della firma dei Trattati di Roma

Storia d’Italia al cinema: “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana
Giovedì Film

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Giornata del Design Italiano
czwartek|giovedì 02.03 godz.|ore 17.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Z okazji pierwszej edycji Dnia Włoskiego Wzornictwa
Przemysłowego, we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie
odbędzie się konferencja “Projektowanie dla złożoności.” Wydarzenie
obejmować będzie konferencję na temat “Projektowanie systemów
jako odpowiedź na złożoność” prof. Giordano Bruno, ambasadora
włoskiego designu. Następnie odbędzie się: prezentacja projektu
badawczego inż. Davide Mancini, okrągły stół oraz pokaz
interaktywny. Okrągły stół z udziałem przedstawicieli świata nauki
i badań naukowych, przedsiębiorstw i gospodarki. Pokaz “Deep
Profundis” zostanie zrealizowany przez artystkę Kingę Gintowt we
współpracy z Davidem Mancini.

In occasione della prima edizione dell Giornata del Design Italiano
l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia ospiterà il convegno
“Progettare nella e per la complessità”. L’evento prevederà una
conferenza sul tema “Il design dei sistemi come risposta alla
complessità” del prof. Giordano Bruno, in qualità di ambasciatore
del design italiano. Seguiranno la presentazione di un progetto
di ricerca tenuta dall’ing. Davide Mancini, una tavola rotonda e
una performance interattiva. Alla tavola rotonda parteciperanno
esponenti del mondo della formazione e della ricerca, delle imprese
e dell’economia. La performance “Deep profundis” sará eseguita
dall’artista Kinga Gintowt con la collaborazione di Davide Mancini.

Polscy artyści we Włoszech. Wystawa

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Artisti polacchi in Italia. Mostra

Jan Michalak. Exodus
piątek|venerdì 03.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wystawa, której twórcą i kuratorem jest Giuseppe Ussani z
Escobar, skupia się na dialogu ponadczasowym, ale konkretnym i
aktualnym, między obrazem “Exodus”, stworzonym przez Antoniego
Michalaka w latach 1934-1935, a dzisiejszym „Exodusem”,
skłaniającym się ku przyszłości, tak jak interpretuje go sam artysta:
Rodzi się konfrontacja pełna odpowiedzi, pytań, i możliwych
prognoz. Wokół dwoch obrazów koncentrują się dzieła Jana
Michalaka, przedstawiające hołd Rzymowi, gdzie artysta mieszka i
pracuje, ukochanej przez niego Italii, Warszawie i Polsce.

La mostra, ideata e curata da Giuseppe Ussani d’Escobar, vede
al suo centro il dialogo fuori dal tempo, ma concreto e attuale, tra
il dipinto “Exodus”, concepito da Antoni Michalak nel 1934-1935,
e l’Exodus di oggi, proiettato nel futuro così come lo interpreta lo
stesso artista: ne nasce un confronto fertile di risposte, domande
ancor di più ed eventuali previsioni. Intorno ai due dipinti ruoteranno
le opere di Jan Michalak che rappresentano un omaggio a
Roma, dove l’artista vive e lavora, all’Italia, da lui amata nella sua
interezza, a Varsavia e alla Polonia.

Włoski historii w kinie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero

CYCL II WOJNA ŚWIATOWA | IL SECONDO DOPOGUERRA

L’arte di arrangiarsi
sobota|sabato 04.03 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

„Oportunista” to film z gatunku komedii z 1954 r. w reżyserii Luigi
Zampa. Rosario Scimoni, oportunista bez skrupułów, siostrzeniec
burmistrza Katanii, jest zawsze gotowy stawać po stronie każdego,
kto może mu pomóc. Przechodzi on z socjalizmu do faszyzmu z
pozornym cynizmem; zmienia wierność polityczną z taką samą
łatwością, z jaką zmienia kobiety. Po tym jak był prawą ręką
pewnego senatora, po wojnie przyjeżdża do Rzymu i próbuje
nakręcić film, najpierw szukając poparcia komunistów, ale po
zwycięstwie chadecji zmuszony jest do zmiany scenariusza.

L’arte di arrangiarsi è un film di genere commedia del 1954 diretto
da Luigi Zampa. Rosario Scimoni, un opportunista senza scrupoli,
nipote del sindaco di Catania, è sempre pronto a schierarsi con
chiunque possa aiutarlo. Passa dal socialismo al fascismo con
apparente cinismo; cambia fede politica con la stessa facilità
con cui cambia le donne. Dopo essere stato braccio destro di un
onorevole, nel dopoguerra arriva a Roma e tenta di girare un film,
dapprima cercando l’appoggio dei comunisti, e con la vittoria dei
democristiani è costretto a cambiare la sceneggiatura.
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Koncert| Concerto

11

Libertango
poniedziałek|lunedì 06.03 godz.|ore 19.00
Muzeum Historii Żydów Polskich
Museo di Storia degli Ebrei Polacchi
ul. M. Anielewicza 6, Warszawa

Wielki włoski pianista Mastroserio Rosario, zniewalająca polska
mezzo sopranistka Izabela Kopeć i wirtuoz gry na argentyńskim
bandoneonie Gilberto Pereyra: znakomite trio do wykonywania
sugestywnej muzyki Astora Piazzolli z okazji Europejskiego Dnia
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Koncert dla upamiętnienia
ważnej rocznicy, w imię uniwersalnych wartości muzyki, która
jednoczy, a nie dzieli ludzi.

Il grande pianista italiano Rosario Mastroserio, la struggente
mezzosoprano polacca Izabela Kopeć e il virtuosista suonatore
di bandoneonargentino Gilberto Pereyra: un trio di eccellenza per
eseguire le suggestive musiche di Astor Piazzolla in occasione
della Giornata europea dei Giusti tra le Nazioni. Un concerto per
commerare una ricorrenza importante in nome dei valori universali
della musica che unisce e non divide le genti.

Prapremiera w Polsce | Anteprima in Polonia
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KINO| CINEMA

La pazza gioia
środa|mercoledì 08.03 godz.|ore 18.30
Kino Luna

ul. Marszałkowska 28, Warszawa

Beatrice Morandini Valdirana posiada wszystkie cechy mitomanki
o języku nie do powstrzymania. Donatella Morelli jest młodą
matką z tatuażami, psychologicznie kruchą, której zabrano syna,
aby oddać go do adopcji. Obydwoje są pacjentami Villa Biondi,
instytutu terapeutycznego dla kobiet, które były przedmiotem
orzeczenia sądu i muszą przejść terapię uzdrawiającą. Jest
to miejsce, gdzie spotykają się i zaprzyjaźniają mimo skrajnej
odmienności charakterów. Aż pewnego dnia, wykorzystując
przeciek w organizacji, decydują się wziąć urlop i bawić się do
szaleństwa.

Beatrice Morandini Valdirana ha tutti i tratti della mitomane dalla
loquela inarrestabile. Donatella Morelli è una giovane madre tatuata
e psicologicamente fragile a cui è stato tolto il figlio per darlo in
adozione. Sono entrambe pazienti della Villa Biondi, un istituto
terapeutico per donne che sono state oggetto di sentenza da parte
di un tribunale e che debbono sottostare a una terapia di recupero.
È qui che si incontrano e fanno amicizia nonostante l’estrema
diversità die loro caratteri. Fino a quando un giorno, approfittando di
una falla nell’organizzazione, decidono di prendersi una vacanza e
di darsi alla pazza gioia.

Filmowy czwartek | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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LEKCJA KINA WŁOSKIEGO| A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Amore oggi
czwartek|giovedì 09.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Andrew i Louise są parą borykającą się z poważnymi problemami z
utrzymaniem stałej pracy i poczęciem dziecka. Znajdą rozwiązanie
dzięki Bankowi Credici i ekspertowi od zapłodnienia, rolę tę
odtwarza Rocco Siffredi. Mimmo, dokumentalista etnograf z Matery,
zakochuje się w nieznanej osobie podczas święta św. Eufemii i
rozpoczyna jej poszukiwania, najpierw korzystając z internetu,
nastepnie z telewizji, nie wiedząc, że wkrótce on sam stanie się
ofiarą portali społecznościowych i małego ekranu. Paride żyje na
kanapie, objada się i pod względem fizycznym “wzbudza odrazę“.

Andrea e Luisa sono una coppia con seri problemi a mantenere un
lavoro stabile e a concepire un figlio. Troveranno la soluzione grazie
alla Credici Bank e ad un esperto in fecondazione interpretato da
Rocco Siffredi. Mimmo, documentarista etnografico materano, si
innamora di una sconosciuta alla festa di Sant’Eufemia e avvia
una ricerca per ritrovarla utilizzando prima il web, poi la televisione,
senza sapere che presto diventerà lui stesso preda dei social e del
piccolo schermo. Paride vive sdraiato su un divano, si abbuffa e
fisicamente “fa un po’ schifo”.

Przegląd nowego kina włoskiego

pobrać program na stronie internetowej IIC
scarica il programma sul sito dell’IIC

Rassegna del nuovo cinema italiano
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CinemaItaliaOggi 2017
16.03.2017 - 28.04.2017
Kino Muranów
Ul. Andersa 5
Warszawa

Kino Pod Baranami
Rynek Główny 27
Kraków

Kino Nowe Horyzonty
Ul. K.Wielkiego 19a-21
Wrocław

VI edycja przeglądu nowego kina włoskiego organizowanego w Warszawie we
współpracy z Cinecittà Luce i z Kinem Muranów - Gutek Film. W tym roku, w
porozumieniu z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie, 9 pośród najlepszych
produkcji włoskich 2016 r., zostanie przedstawionych widzom 5 miast polskich
Krakowa, Wrocławia, Poznania, Lublina i Szczecina. W programie znalazły się
bijąca rekordy oglądalności wszechczasów komedia „ Quo vado”, w reżyserii
Gennaro Nunziante, z aktorem Checco Zalone; premiera dzieła Gianclaudio
Cappai „Bez śladu”,które zdobyło bezwzględne uznanie krytyki i publiczności;
najlepszy film włoski 2016 r. „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, w
reżyserii Paolo Genovese (w Polsce dystrybutorem jest Aurora Film), „Wyznania”
Roberto Andò i inne pozycje, które okrzyknięto prawdziwą rewelacją w minionym
roku, „Uszy” Alessandro Aronadio, „Kwiat” Claudio Giovannesiego, „Największe
marzenie” Michele Vannucciego oraz „Szybki jak wiatr” Matteo Rovere, który
rozpocznie przegląd w Warszawie. Reżyserzy Matteo Rovere i Gianclaudio
Cappai będą obecni na projekcjach filmów i na tradycyjnym spotkaniu z widzami
w Kinie Muranów.

Kino Muza

Święty Marcin 30
Poznań

Kino Pionier 1907
Wojska Polskiego 2
Szczecin

Kino Bajka

ul. I. Radziszewskiego 8
Lublin

VI edizione della rassegna del nuovo cinema italiano organizzata a Varsavia
in collaborazione con Cinecittà Luce e Cinema Muranów - Gutek Film.
Quest’anno, d’intesa con l’Istituto Italiano di Cracovia, 9 tra la migliori
produzioni italiane del 2016 saranno proposte al pubblico di altre 5 città
polacche, Cracovia, Breslavia, Poznań, Lublino e Stettino. In programma
la commedia campione di frequenza incassi di tutti i tempi Quo vado di
Gennaro Nunziante con Checco Zalone; l’opera prima di Gianclaudio
Cappai “Senza lasciare traccia”, impostasi prepotentemente all’attenzione
di critica e pubblico; il miglior film italiano del 2016 “Perfetti sconosciuti” di
Paolo Genovese (distribuito in Polonia da Aurora Film), Le confessioni di
Roberto Andò e altri titoli acclamati come autentiche rivelazioni nella passata
stagione, Orecchie di Alessandro Aronadio, Fiore di Claudio Giovannesi, Il più
grande sogno di Michele Vannucci, e Veloce come il vento di Matteo Rovere,
che inaugurerà la rassegna a Varsavia. Matteo Rovere, Gianclaudio Cappai
saranno presenti alle proiezioni dei rispettivi film e al tradizionale incontro con
gli spettatori del Kino Muranów.

Wielkia Opera Włoska | La grande Opera lirica italiana
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Il Turco in Italia, di G. Rossini
17, 19, 21, 23, 25.03.2017
Teatr Wielki Opera Narodowa
Sala Moniuszki
Plac Teatralny 1, Warszawa

W okolicach Neapolu, poeta Prosdocym, poszukując dobrego tematu
trafia na grupę Cyganów. W grupie, Zaida wróży z ręki Don Geronio,
który chce wiedzieć, kiedy jego żona Fiorilla będzie zachowywać się
lepiej... Wielka Opera Gioacchino Rossiniego wraca do pięknej scenerii
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. “Turek we Włoszech”
to opera komiczna w dwóch aktach Gioacchino Rossini, na podstawie
libretta Felice Romaniego. Prapremiera odbyła się w Teatrze alla Scala
w Mediolanie 14 sierpnia 1814 roku, w reżyserii Alessandro Rolla, z
Filipem Galli i Johnem Dawidem. Obecnie jest prezentowana ponownie
w Warszawie, w reżyserii Christophera Aldena, libretto ilustrowane jest
przez włoską autorkę komiksów Sary Colaone.

Nei pressi di Napoli, il poeta Prosdocimo, alla ricerca di un buon
soggetto, s’imbatte in gruppo di zingari. Nel gruppetto, Zaida legge
la mano a don Geronio, che vuole sapere quando la moglie donna
Fiorilla si comporterà meglio... La grande Opera lirica di Gioacchino
Rossini torna nella splendida cornice del Teatr Wielki Opera
Nardowa di Varsavia. “Il turco in Italia” è un’opera buffa in due atti di
Gioacchino Rossini, su libretto di Felice Romani. La prima assoluta
ebbe luogo al Teatro alla Scala a Milano, il 14 agosto 1814 diretta
da Alessandro Rolla con Filippo Galli e Giovanni David. Riproposta,
oggi, a Varsavia, con la regia di Christopher Alden e le illustrazioni
in libretto della fumettista italiana Sara Colaone.

Prezentacja | Presentazione

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Terminus Nord
czwartek|giovedì 23.03 godz.|ore 16.00
Teatr Collegium Nobilium
ul. Miodowa 22/24, Warszawa

Wielki polski aktor Jerzy Stuhr prezentuje autobiograficzną książkę
“Terminus Nord” Giovanniego Pampiglione, reżysera teatralnego i
operowego, scenografa, aktora, pedagoga, pisarza, który poświęcił
Polsce większość swojej pięćdziesięcioletniej kariery. Jest to historia
osobista i historia zbiorowa przedstawione w książce, która przywołuje
najważniejsze etapy spotkania eksperymentalnego teatru we Włoszech
z najważniejszymi przedstawicielami polskiego teatru XX wieku.

Il grande attore polacco Jerzy Stuhr presenta il libro autobiografico
“Terminus Nord” di Giovanni Pampiglione, regista teatrale e lirico,
scenografo, attore, pedagogo, scrittore, che in Polonia ha dedicato
gran parte dei suoi cinquant’anni di carriera.
Storia personale e storia collettiva in un libro che ripercorre le tappe
più importanti dell’incontro tra teatro sperimentale in Italia e gli
esponenti più importanti del Novecento teatrale polacco.

Filmowy czwartek | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero

23

LEKCJA KINA WŁOSKIEGO| A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Leoni
czwartek|giovedì 23.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Walter Cecchin jest synem przedsiębiorcy z Treviso, który swoja fortunę
zbudował sam, jak i dzięki wpływowej damie, która przekazała mu
tajemnicę władzy w małym mieście, to znaczy poznania tajemnic innych
ludzi. Szkoda, że Walter nie odziedziczył genu przedsiębiorczości po
ojcu i roztrwonił rodzinny majątek i był zmuszony zrobić cos o czym
nigdy by nie pomyślał; znaleźć pracę. Ale nie brakuje mu pomysłów
za milion dolarów (jak sam sądzi), a najlepiej zapowiadającym się
(tak mu się wydaje) jest pomysł wyprodukowania “pierwszego krzyża
wykonanego w całości z plastiku z recyklingu”, w tysiącach sztuk,
gotowych do sprzedaży na lokalnych bazarkach. Jednakże nie mając
kapitału wyjściowego musi sam się zaopatrzyć w surowiec...

Gualtiero Cecchin è il figlio di un imprenditore trevigiano che si è
fatto da solo e di una grandama influente che ha imparato il segreto
del potere, in una piccola città, ovvero conoscere i segreti di tutti.
Peccato che Gualtiero non abbia ereditato il gene imprenditoriale del
padre e abbia sperperato la fortuna di famiglia, ritrovandosi a dover
fare ciò che non avrebbe mai immaginato: trovarsi un lavoro. Ma le
idee da un milione di dollari (o così lui le crede) non gli mancano,
e la più promettente (così pare a lui) è quella di fabbricare “il primo
crocifisso realizzato interamente in plastica riciclata” per riprodurlo
in migliaia di esemplari, pronti per la vendita sui mercatini locali. Ma
non avendo capitali di base deve rifornirsi di materia prima...

Język włoski | Linguistica italiana

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Pierangela Diadori
piątek|venerdì 24.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Pierangela Diadori, profesor zwykły językoznawstwa włoskiego
i dyrektor DITALS Centrum Uniwersytetu dla Cudzoziemców w
Sienie, poprowadzi konferencję p.t. “Kompetencje interakcji w
klasie. Przykłady lekcji nagranych na video“. Prof. Diadori uczy
“Dydaktyki języka włoskiego L2” oraz “Teorii i technik przekładu”.
Przewodniczy Master DITALS i zaawansowanemu kursowi CLIL na
Uniwersytecie dla Cudzoziemców w Sienie. Od zawsze zajmuje się
metodami i modelami nauczania L2 w różnych kontekstach uczenia
się; szkoleniem nauczycieli włoskiego L2; wykorzystywaniem
środków masowego przekazu w nauczaniu języka włoskiego L2;
teorią i techniką przekładu; pragmatycznymi aspektami komunikacji
i związkami dydaktycznymi; kinem i dydaktyką międzykulturową.

Pierangela Diadori, professore Ordinario di Linguistica Italiana e
Direttore del Centro DITALS dell’Università per Stranieri di Siena,
terrà la confererenza “Competenze di interazione in classe. Esempi
di lezioni videoregistrate”. La prof. Diadori insegna “Didattica
dell’italiano L2” e “Teoria e tecnica della traduzione”. Presiede il
Master DITALS e il corso di perfezionamento CLIL dell’Università
per Stranieri di Siena. Da sempre si occupa di metodi e modelli di
insegnamento dell’italiano L2 nei diversi contesti di apprendimento;
formazione dei docenti di italiano L2; uso dei mass media
nell’insegnamento dell’italiano L2; teoria e tecnica della traduzione;
aspetti pragmatici della comunicazione e implicazioni didattiche;
cinema e didattica interculturale.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero
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60° Anniversario dei Trattati di Roma
sobota|sabato 25.03 godz.|ore 10.30
Hotel Bellotto

ul. Senatorska 13/15, Warszawa

Z okazji sześćdziesiątej rocznicy podpisania Traktatów ustanawiających
Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej, na całym świecie odbywają się wydarzenia o doniosłym
znaczeniu, nie tylko dla symbolicznego znaczenia rocznicy, ale
przede wszystkim jako okazja do ponownego przedstawienia projektu
europejskiego. Z okazji spotkania prezentujemy, we współpracy z
Europejskim Instytutem Uniwersyteckim, wystawę o charakterze
historyczno-dokumentalnym, która dzieli się na reprodukcje dokumentów
historycznych, pochodzących z archiwów wszystkich państw członkowskich
i które dokumentują, dzięki tematycznej myśli przewodniej, ewolucję
projektu integracji europejskiej na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat.

In occasione del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati
istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità
europea dell’energia atomica, in tutto il mondo si tengono eventi
di particolare rilevanza, non solo per i significati simbolici della
ricorrenza, ma soprattutto come occasione per rilanciare il progetto
europeo. In occasione dell’incontro presentiamo una mostra
di carattere storico documentale in collaborazione con l’Istituto
Universitario Europeo, che si articola in riproduzioni di documenti
storici provenienti dagli archivi di tutti gli Stati Membri e che
documentano, attraverso dei fili conduttori tematici, l’evoluzione del
progetto di integrazione europea negli ultimi sessant’anni.

Włoski historii w kinie | Storia d’Italia al cinema

Wstęp wolny | Ingresso libero
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CYCL II WOJNA ŚWIATOWA | IL SECONDO DOPOGUERRA

Romanzo di una strage
sobota|sabato 25.03 godz.|ore 16.00
Dom Spotkań z Historią

Casa degli Incontri sulla Storia
ul. Karowa 20, Warszawa

Mediolan, grudzień 1969 r. Giuseppe Pinelli jest mediolańskim
kolejarzem. Mąż, ojciec i anarchista napędza i inspiruje Anarchistyczne
Koło Ponte della Ghisolfa. Luigi Calabresi jest zastępcą szefa policji
politycznej w komendzie w Mediolanie. Mąż, ojciec i komisarz nadzoruje
i śledzi poglądy polityczne lewicy pozaparlamentarnej. Zaangażowani
inteligentnie i konsekwentnie po przeciwnych stronach, spotykają się
i zderzają się między pochodami i przesłuchaniami. Pinelli, wezwany
wieczorem w dniu zamachu i przesłuchiwany przez trzy dni, umiera w
tajemniczych okolicznościach, rzucając się z okna biura Calabresiego.
Mimo nieobecności w momenie tragicznego zdarzenia, komisarz zostaje
uznany za odpowiedzialnego za wydarzenie i staje się jego ofiarą...

Milano, dicembre 1969. Giuseppe Pinelli è un ferroviere milanese.
Marito, padre e anarchico anima e ispira il Circolo Anarchico Ponte
della Ghisolfa. Luigi Calabresi è vice-responsabile della Polizia
Politica della Questura di Milano. Marito, padre e commissario segue
e sorveglia le opinioni politiche della sinistra extraparlamentare.
Impegnati con intelligenza e rigore su fronti opposti, si incontrano
e scontrano tra un corteo e una convocazione. Convocato la sera
dell’attentato e interrogato per tre giorni, Pinelli muore in circostanze
misteriose, precipitando dalla finestra dell’Ufficio di Calabresi. Pur
se assente al momento del tragico evento, il commissario finisce per
diventarne responsabile e vittima di quell’evento...

Filmowy czwartek | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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LEKCJA KINA WŁOSKIEGO| A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Le cose belle
czwartek|giovedì 30.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Pirandello miał rację, “słowo dialektalne jest w samej rzeczy”,
ponieważ dialekt wyraża uczucia, podczas gdy język odnośnie do tej
samej rzeczy wyraża myśl. Film dokumentalny Augustyna Ferrente i
Giovanniego Piperno mówi właśnie o dialekcie neapolitańskim, wyrytym
w rzeczywistości, tak jak jego słowa, doskonałe i harmonijne, które nie
odnajdują odpowiednika w języku włoskim. Nakręcony na wysokości (i
na poziomie ulicy), na którą się otwiera i zamyka, film „Piękne rzeczy”
żegluje w morzu piękna i zasobów (ludzkich) zmarnowanych, odnajdując
trzynaście lat później Silvanę, Adelę, Enzo i Fabia, neapolitańskich
nastolatków. W filmie dokumentalnym „Wywiad z moją matką wczoraj”,
młodzieńcy mają oczy pełne niepokojącej teraźniejszości...

Aveva ragione Pirandello, “la parola del dialetto è la cosa stessa”,
perché il dialetto esprime il sentimento mentre la lingua di quella
stessa cosa esprime il concetto. E il napoletano è il dialetto che
parla il documentario di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno,
confitto nella realtà come le sue parole, compiute e rotonde che
non trovano l’equivalente nella lingua italiana. Girato ad altezza (e
a livello) della strada, su cui apre e chiude, Le cose belle naviga in
un mare di bellezza e di risorse (umane) sprecate, ritrovando tredici
anni dopo Silvana, Adele, Enzo e Fabio. Adolescenti napoletani
dentro il documentario Intervista a mia Madre ieri, giovani con gli
occhi pieni di un angoscioso presente.

Włoski Instytut Kultury w Warszawie
Istituto Italiano di Cultura di Varsavia

Ulica Marszałkowska, 72, 00-545 Warszawa
22 6280610 / 22 6280618
www.iicvarsavia.esteri.it
segreteria.iicvarsavia@esteri.it
www.facebook.com/istitutoitalianoculturavarsavia

Godziny otwarcia dla interesantów / orari di apertura al pubblico
od poniedziałku do czwartku / da lunedì a giovedì: 10.00-17.00
w piątek / venerdì: 10.00-14.00

Sekretariat kursów / Segreteria corsi
od poniedziałku do czwartku / da lunedì a giovedì: 14.30-16.30
w piątek / venerdì: 10.00-14.00

Biblioteka / Biblioteca
w poniedziałek i środę / lunedì e mercoledì: 14.00-18.30 | we wtorek / martedì: 10.00-13.00 i 14.00-19.00
w czwartek / giovedì: 14.00-17.00 | w piątek / venerdì: 10.00-14.00
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Program Instytutu może ulec zmianom lub zostać wzbogacony
Wiecej informacji na stronie internetowej
www.iicvarsavia.esteri.it
Il programma dell’Istituto può subire modifiche o essere arricchito
Si prega di consultare il sito
www.iicvarsavia.esteri.it
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać mailowo informacje o inicjatywach kulturalnych Instytutu,
zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapisania się na nasz newsletter
www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html
Se desidera ricevere sull’account di posta elettronica le segnalazioni delle nostre attività,
la preghiamo di iscriversi alla nostra newsletter all’indirizzo
www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html

Dyrektor / Direttore
Roberto Cincotta
Zastępca dyrektora / Addetto
Angelo Piero Cappello
Sekretariat wydarzenia kulturalne / Segreteria eventi culturali
Manuela Carpentieri
Sekretariat kursów językowych / Segreteria corsi di lingua
Monika Kopicka
Wymiana kulturalno-naukowa, kontakty z prasą / Scambi scientifico-culturali, contatti con la stampa
Paolo Gesumunno
Administracja i księgowość / Amministrazione e contabilità
Gennaro Canfora
Biblioteka / Biblioteca
Janusz Sochacki
Personel pomocniczy / Personale ausiliario
Marek Kozłowski

