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program / programma
kwiecień / aprile 2018

kalendarz
3-30. IV
5-10. IV
12. IV
16. IV
17. IV
17. IV
18. IV
19. IV

EUNIC. Wiersze w mieście

EUNIC. Poesie in città

CinemaItaliaOggi 2018

CinemaItaliaOggi 2018

Filmowe czwartki: “Agente matrimoniale” w reżyserii Christian Bisceglia
Giovedì Film: “Agente matrimoniale” di Christian Bisceglia

COSMO-SkyMed. Świat widziany z kosmosu włoskimi oczami. Wystawa fotograficzna
COSMO-SkyMed. Il mondo visto dallo spazio con occhi italiani. Mostra fotografica

Symbolum. Mit, wyobrażenie, rzeczywistość. Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna
Symbolum. Mito, immaginario, realtà. Convegno internazionale interdisciplinare

Symbol. Wyobrażenia możliwego spotkania. Wystawa
Simbolo. Immagini di un incontro possibile. Mostra

“Dante dla Polski” - Piekło. Lectura Dantis M° Franco Ricordi
“Dante per la Polonia - L’Inferno”. Lectura Dantis del M° Franco Ricordi

Inne. Dwoistość oblicza kobiety i jej odmienność w kontekście kultury włoskiej i europejskiej. Międzynarodowa konferencja
Altre. Il doppio e le alterità femminili nella cultura italiana ed europea. Convegno internazionale

calendario
19. IV
20. IV
20. IV

3

Filmowe czwartki: “Una sconfinata giovinezza” w reżyserii Pupi Avati
Giovedì Film: “Una sconfinata giovinezza” di Pupi Avati

Literackie spotkania: Renato Gabriele
Incontri letterari: Renato Gabriele

IX LGBT Film Festival: “Kto uratuje róże?” w reżyserii Cesare Furesi
IX LGBT Film Festival: “Chi salverà le rose?” di Cesare Furesi

22. IV

Festiwal Komeda: Koncert Trio “Enrico Pieranunzi”

22. IV

Lublin Jazz Festiwal: Koncert Trio “Ottone pesante”

23. IV
26. IV
26. IV

Festival Komeda: Concerto del Trio Enrico Pieranunzi

Lublin Jazz Festival: Concerto del Trio “Ottone pesante”

EUNIC. Wiersze w mieście: wieczór z poezją
EUNIC. Poesie in città: serata di poesia

Ciao Italia - Klub Seniora: “Mamma Roma” w reżyserii Pier Paolo Pasolini
Ciao Italia - Klub Seniora: “Mamma Roma” di Pier Paolo Pasolini

Filmowe czwartki: “Scusate se esisto” w reżyserii Riccardo Milani
Giovedì Film: “Scusate se esisto” di Riccardo Milani

Specjalne wydarzenie EUNIC

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Evento speciale EUNIC

Wiersze w mieście | Poesie in città
3 - 30.04.2018
W Warszawie

Powracają do Warszawy, na cały kwiecień, poezje europejskie,
wśród których i włoski wiersz Renato Gabriele. W kwietniu
w Warszawie dostać będzie można gratis ponad 100 tysięcy
wierszy w przeszło 200 miejscach. I będą bodaj największą akcją
promującą poezję w Europie. Organizatorom akcji nie chodzi o
przekonywanie przekonanych, lecz dotarcie z poezją do osób,
które jej na co dzień nie czytają. Dlatego posłużyli się hasłami i
sposobami dotarcia do odbiorców znanymi z promocji masowych
produktów. Projekt zorganizowany został przez EUNIC Warszawa,
Zrzeszenie Instytutów Kultury krajów Unii Europejskiej, przy wparciu
Miasta Stołecznego Warszawa.

Ritorna a Varsavia, per tutto il mese di aprile, la poesia europea tra
cui quella dell’italiano Renato Gabriele. Oltre 100.000 poesie in oltre
200 luoghi in aprile saranno disponibili gratuitamente a Varsavia.
Probabilmente si tratta della più grande azione di promozione
della poesia in Europa. Gli organizzatori dell’evento non vogliono
persuadere i lettori già convinti, ma raggiungere con la poesia le
persone che non le leggono mai. Ecco perché hanno usato gli slogan
e le modalità della promozione di prodotti e servizi di massa per
raggiungere i destinatari. L’evento è organizzato da EUNIC Varsavia,
l’Associazione degli Istituti di Cultura dei paesi dell’Unione Europea,
con il sostegno del Comune di Varsavia.

CinemaItaliaOggi 2018

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 2018
05.04.2018 - 06.05.2018
Kino Muranów
Ul. Andersa 5
Warszawa

© Claudio Iannone

Pokazy Nowego
Kina Włoskiego w Polsce

Kino Pod Baranami
Rynek Główny 27
Kraków

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

ul. Piotrkowska 203/205

Łódź

Kino Pionier 1907 Pał. Centrum Kultury Zamek
Wojska Polskiego 2
Szczecin

VII edycja przeglądu nowego kina włoskiego, zorganizowana w Warszawie we
współpracy z Instytutem Luce Cinecittà i Kinem Muranów - Gutek Film. W tym
roku, w porozumieniu z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie, 11 spośród
najnowszych produkcji włoskich zostanie zaproponowane publiczności 7 miast
polskich, w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Gdyni i w Szczecinie.
W programie “Made in Italy” w reż. Luciano Ligabue, “Dziewczyna we mgle”
w reż. Donato Carrisi, “Mąż czy żona” w reż. Simone Godano, “Sicilian ghost
story” w reż. A. Piazza, F. Grassadonia, “Nieporadne miłości” w reż. Francesca
Comencini, “Syn nieznany” w reż. Egidio Termine, “Ostatnie prosecco” w reż.
Antonio Padovan, “Prywatna sprawa” w reż. Paolo Taviani, “Wszystko czego
pragniesz” w reż. Francesco Bruni, “Leżący” w reż. Francesca Archibugi, “Terapia
małżeńska dla kochanków” w reż. Alessio Maria Federici. Obecni będą reżyserzy
niektórychz proponowanych filmów i gość honorowy - Kasia Smutniak.

Św. Marcin 80/82
Poznań

Kino Rialto

ul. Świętego Jana 24
Katowice

Gdyńskie Centrum Filmowe
Plac Grunwaldzki 2
Gdynia

VII edizione della rassegna del nuovo cinema italiano organizzata a Varsavia
in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e Cinema Muranów - Gutek
Film. Quest’anno, d’intesa con l’Istituto Italiano di Cracovia, 11 tra le recenti
produzioni italiane saranno proposte al pubblico di altre 7 città polacche,
Cracovia, Breslavia, Poznań, Katowice, Gdynia e Stettino. In programma
“Made in Italy” di Luciano Ligabue, “La ragazza nella nebbia” di Donato
Carrisi, “Moglie e marito” di Simone Godano, “Sicilian ghost story” di A.
Piazza, F. Grassadonia, “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca
Comencini, “Il figlio sospeso” di Egidio Termine, “Finché c’è prosecco c’è
speranza” di Antonio Padovan, “Una questione privata” di Paolo Taviani,
“Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni, “Gli sdraiati” di Francesca
Archibugi, “Terapia di coppia per amanti” di Alessio Maria Federici. Saranno
presenti i registi di alcuni dei film proposti e l’ospite d’onore Kasia Smutniak.

kalendarz Warszawa - Kino Muranów
5. IV

6. IV

6. IV

7. IV

CinemaItaliaOggi 2018. MADE IN ITALY w reżyserii Luciano Ligabue
CinemaItaliaOggi 2018. MADE IN ITALY di Luciano Ligabue

CinemaItaliaOggi 2018. LEŻĄCY w reżyserii Francesca Archibugi
CinemaItaliaOggi 2018. GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi

CinemaItaliaOggi 2018. WSZYSTKO CZEGO PRAGNIESZ w reżyserii Francesco Bruni
CinemaItaliaOggi 2018. TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni

CinemaItaliaOggi 2018. SYN NIEZNANY w reżyseriiEgidio Termine
CinemaItaliaOggi 2018. IL FIGLIO SOSPESO di Egidio Termine

7. IV

CinemaItaliaOggi 2018. SICILIAN GHOST STORY w reżyserii A. Piazza, F. Grassadonia
CinemaItaliaOggi 2018. SICILIAN GHOST STORY di A. Piazza, F. Grassadonia

8. IV

CinemaItaliaOggi 2018. DZIEWCZYNA WE MGLE w reżyserii Donato Carrisi
CinemaItaliaOggi 2018. LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi

Kinema Muranów - calendario Varsavia
8. IV

CinemaItaliaOggi 2018. PRYWATNA SPRAWA w reżyserii Paolo taviani
CinemaItaliaOggi 2018. UNA QUESTIONE PRIVATA di Paolo Taviani

9. IV

CinemaItaliaOggi 2018. ŻONA CZY MĄŻ? w reżyserii Simone Godano
CinemaItaliaOggi 2018. MOGLIE E MARITO di Simone Godano

9. IV

10. IV

10. IV

CinemaItaliaOggi 2018. Ostatnie prosecco hrabiego Ancilotto w reżyserii Antonio Padovan

CinemaItaliaOggi 2018. FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA di Antonio Padovan

CinemaItaliaOggi 2018. TERAPIA MAŁŻEŃSKA DLA KOCHANKÓW w reżyserii Alessio Maria Federici
CinemaItaliaOggi 2018. TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI di Alessio Maria Federici

CinemaItaliaOggi 2018. NIEPORADNE MIŁOŚCI w reżyserii Francesca Comencini

CinemaItaliaOggi 2018. AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO di Francesca Comencini
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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

Agente matrimoniale
czwartek|giovedì 12.04 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Christian Bisceglia (2007). Wystepują Corrado Fortuna,
Nicola Savino, Ninni Bruschetta, Elena Bouryka, Maura Leone,
Elisa Sciuto, Vittorio di Paola. Giovanni ma trzydzieści lat. Jest z
pochodzenia sycylijczykiem, ale już też i mediolańczykiem z wyboru,
jako że był zmuszony do emigraci z powodów zawodowych.
Ale i w Mediolanie, Giovanni, który nigdy nie pozbył się
charakterystycznych cech Sycylii, i który, przede wszystkim, czół się
źle w nordyckim życiu Mediolanu, traci pracę i decyduje się wrócić
do rodzinnego miasta – Katanii. Tutaj nie pozostaje mu nic innego
jak wejść „w spółkę” ze swoim dawnym przyjacielem z uniwersytetu,
Filippo, i zostać agentem matrymonialnym, wykorzystując, skromnie
mówiąc, mało ortodoksyjne sposoby, jak “metoda Cyrano”.

Regia di Christian Bisceglia (2007). Con Corrado Fortuna, Nicola
Savino, Ninni Bruschetta, Elena Bouryka, Maura Leone, Elisa
Sciuto, Vittorio di Paola. Giovanni ha trent’anni. È siciliano di
nascita ma ormai milanese d’adozione, dove è stato costretto a
emigrare per motivi di lavoro. Anche a Milano però Giovanni, che
non ha mai perso le peculiarità caratteriali della sua Sicilia, che
oltretutto male si addicevano alla nordista vita milanese, perde
il suo impiego e decide così di tornare nella sua città natale:
Catania. Qui non trova di meglio da fare che mettersi “in società”
con il suo vecchio amico e compagno di università Filippo a fare
l’agente matrimoniale, con metodi, a dir poco, poco ortodossi, su
tutti il “metodo Cyrano”.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero
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I Giornata della Ricerca italiana nel mondo
poniedziałek|lunedì 16.04 godz.|ore 16.00
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, Warsazwa

W ramach I Dnia Badań włoskich na świecie zostanie otwarta,
we współpracy z Ambasadą Włoch i Włoską Agencją Kosmiczną,
wystawa fotograficzna poświęcona Cosmo SkyMed, pierwszemu
systemowi obserwacji satelitarnej Ziemi, stworzonemu dla dwojakich
celów, tj. cywilnych (zapobieganie i zarządzanie katastrofami
środowiska, kontrola oceanów, wybrzeży, zasobów rolniczych,
leśnych, etc.) i do celów wojskowym. COSMO SkyMed, rozwinięty
przez Włoską Agencję Kosmiczną, opiera się na konstelacji czterech
identycznych satelitów, które pracują na pasmach X. Zdjęcia
zrobione przez włoskiego satelitę uwieczniły środowisko naturalne i
miejskie planety Ziemia. Wystawa zostanie zaprezentowana przez
badacza pracującego dla Włoskiej Agencji Kosmicznej.

Ambasciata d’Italia a Varsavia
Nell’ambito della I Giornata della Ricerca italiana nel mondo viene
inaugurata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Agenzia
Spaziale Italiana una mostra fotografica dedicata a Cosmo SkyMed,
il primo sistema di osservazione satellitare della Terra concepito
per scopi duali, cioè civili (prevenzione e gestione dei disastri
ambientali, controllo degli oceani, delle coste, delle risorse agricole,
forestali ecc.) e militari. Sviluppato dall’Agenzia Spaziale Italiana,
COSMO SkyMed si basa su una costellazione di quattro satelliti
identici che lavorano in banda X. Le foto scattate dal satellite
italiano immortalano ambienti naturalistici e urbani del pianeta
Terra. La mostra sarà presentata da un ricercatore dell’Agenzia
Spaziale Italiana.

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Convegno internazionale interdisciplinare

Symbolum. Mito, immaginario, realtà
wtorek|martedì 17.04 godz.|ore 09.00
Wydział Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Consolato Onorario d’Italia
Stettino

„Symbolum. Mit, imaginarium, rzeczywistość”, jest pierwszym z
cyklu corocznych spotkań, których naukowo- kulturalną ambicją jest
odnalezienie jedności człowieka i jego najważniejszej cechy, czyli
bycia Homo symbolicus, symbolem symboli, figurą pośredniczącą we
wszechświecie, zdolną do kreatywności, to znaczy wolności duchowej.
W tej drodze prowadzi nas podejście trans-dyscyplinarne, które pozwala
zrozumieć i sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesny
świat; wszechświat ludzkiej wiedzy nie jest w rzeczywistości podzielonym
więzieniem, nieopisanym i obcym, ale tajemniczym labiryntem, w którym
można przejść z jednej skrajności (widocznej) do drugiego (niewidocznej),
na działanie w kierunku uniwersum. Konferencja została objęta patronatem
Honorowego Konsulatu Honorowego Republiki Włoskiej w Szczecinie oraz
Prezydenta Miasta Szczecin.

“Symbolum. Mito, immaginario, realtà”, è il primo di un ciclo di incontri
annuali la cui ambizione scientifico-culturale è quella di ritrovare
l’uomo integrale e la sua caratteristica fondante, di essere cioè Homo
symbolicus, simbolo tra simboli, figura mediatrice nell’universo,
capace di creatività, cioè di libertà spirituale. A guidarci in tale
percorso è l’approccio trans-disciplinare, che consente di cogliere
e affrontare le sfide che la contemporaneità ci presenta: l’universo
dello scibile umano non è infatti una prigione a compartimenti stagni,
incomunicabili ed estranei, ma un labirinto misterioso, nel quale si
può passare da un estremo (visibile) all’altro (invisibile che permette
alle diverse realtà di procedere in direzione di un universum. La
conferenza ha ricevuto il patrocinio del Consolato Onorario d’Italia di
Stettino e del Sindaco della Città di Stettino.

Aula Wydziału Teologicznego US
ul. Pawła VI 2, Szczecin

Fernanda Mancini. Wystawa

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Fernanda Mancini. Mostra

Symbol. Wyobrażenia możliwego spotkania
wtorek|martedì 17.04 godz.|ore 18.00
Dom Kultury 13Muz

Consolato Onorario d’Italia
Stettino

Plac Żołnierza Polskiego 2, Szczecin

W ujęciu jungowskim symbol jest możliwy do wyrażenia jedynie
w formie obrazu. Ośmiokąt jest jedną z figur geometrycznych o
największym potencjale symbolicznym. Określa on przestrzeń
sacrum, wewnątrz której pojawiają się symbole i obiekty
symboliczne, jej sens polega na nieprzerwanym komunikowaniu
się całości. Jest zapisem procesu pojednania przeciwieństw,
pasażem z obrazów nieświadomych w świadome oraz zapisem
wiecznej równowagi. Stanowi przestrzeń, która tworzy jedność,
a mimo to zawiera wszelkie możliwości rozwoju w swoim
zróżnicowaniu. Jedność będąca całością, która nie może być
ujęta inaczej, jak tylko poprzez tworzące ją elementy. Kuratorem
wystawy jest Diana Del Mastro.

È convinzione di Jung che il simbolo sia ciò che non si lasci dire
altrimenti che con la sua immagine. L’ottagono è tra le figure simboliche
di maggior potenza, esso delimita uno spazio sacro, al suo centro in
una circonferenza appaiono simboli e oggetti simbolici. Lo spazio è
inscindibile da ciò che in esso appare. Tra lo spazio e il centro si articola
un rapporto dialettico, ciascuno è l’opposto dell’altro, è l’altro in se
stesso, così formano un tutto unico, un’identità non piatta, perché ha
integrato il suo doppio. Lo spazio e la sua immagine centrale stanno
nello stesso rapporto che c’è tra particolare e universale, interno ed
esterno, la mente archetipa con i suoi simboli e la coscienza. Ogni volta
il primo termine si definisce e realizza nel secondo in un rimando, quasi
un gioco di trasparenze. Curatrice della mostra è Diana Del Mastro.

Dante dla Polski |Dante per la Polonia

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Franco Ricordi. Lectura Dantis
środa|mercoledì 18.04 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Franco Ricordi, aktor, filozof, reżyser i eseista, urodził się w 1958 w
Mediolanie. Studiował i zdobył dyplom z filozofii na Uniwersytecie
La Sapienza w Rzymie. W teatrze zadebiutował w 1978 z Lucą
Ronconi. W marcu 2003 r. został nominowany Dyrektorem Teatro
Stabile d’Abruzzo. W grudniu 2010 r. nominowany został Radcą
administracyjnym Teatro di Roma. W 2015 zapoczątkował wielki
projekt dotyczący Dantego, na poziomie filozoficzno-eseistycznym,
ale również teatralnym i komunikacyjnym, który będzie wspierany
aż do 2021 r., czyli do 700 rocznicy śmierci Poety. We Włoskim
Instytucie Kultury w Warszawie recytować będzie i komentować
w czasie Lectura Dantis w Warszawie 33° Pieśń Piekła, w której
Dante spotyka Ugolino.

Franco Ricordi, attore, filosofo, regista e saggista, è nato nel
1958 a Milano. Studia e si laurea in filosofia all’Università
La Sapienza di Roma. Al teatro ha debuttato nel 1978 con
Luca Ronconi. Nel marzo 2003 è stato nominato Direttore del
Teatro Stabile d’Abruzzo. Nel dicembre 2010 è stato nominato
Consigliere di amministrazione del Teatro di Roma. Nel 2015 ha
dato inizio ad un grande progetto su Dante, a livello filosoficosaggistico ma anche teatrale e comunicativo, che vorrà
sostenere fino al 2021, nel 7º centenario della morte del Poeta.
All’Istituto Italiano di cultura di Varsavia recita e commenta nella
Lectura Dantis a Varsavia il 33° Canto dell’Inferno, dove Dante
incontra Ugolino.

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero

Convegno internazionale

Altre. Il doppio e le alterità femminili
nella cultura italiana ed europea
czwartek|giovedì 19.04 godz.|ore 9.30
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Tematem konferencji będzie filozoficzna refleksja nad kobiecą
podmiotowością w obrębie współczesnego paradygmatu kulturowego. Zostaną poruszone kwestie kobiecej odmienności, tematyka
związana z różnymi aspektami kobiecej transgresji oraz podwójnej
inności kobiet. Zostanie wyeksponowana problematyka zawiłych
relacji łączących kobiety z kulturą, jak również pojawi się refleksja
nad zagadnieniami tożsamościowymi oraz wymiany interkulturowej
w kontekście przekładu literackiego.

Il convegno si concentrerà sulla riflessione filosofica sulla
soggettività femminile all’interno del paradigma culturale
occidentale. Verranno affrontate problematiche inerenti ai diversi
aspetti della trasgressività femminile e alla doppia alterità delle
donne nel mondo occidentale. Inoltre, si parlerà del complesso
rapporto delle donne con la cultura, nonché verranno analizzate
le problematiche dello sdoppiamento identitario e dello scambio
interculturale nell’ambito del lavoro delle traduttrici.
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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

Una sconfinata giovinezza

czwartek|giovedì 19.04 godz.|ore 18.00

Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Pupi Avati (2010). Występują Fabrizio Bentivoglio,
Francesca Neri, Serena Grandi, Gianni Cavina, Lino Capolicchio.
Lino Settembre i Chicca są małżeństwem od wielu lat. Szczęśliwym
i zgranym małżeństwem, pomimo różnic: on jest dziennikarzem
sportowym dla Messaggero, ona wykładowcą uniwersyteckim na
filologii francuskiej, pochodzi z rodziny ordynatorów i pianistów, w
której wszyscy rozmnażają się jak króliki. Lino i Chicca nie mają
dzieci, nie pojawiły się, ale kiedy Lino zaczyna przejawiać pierwsze
oznaki przedwczesnej demencji starczej i degenerującej, Chicca
staje się dla niego drugą matką i zajmuje się nim jak dzieckiem.

Regia di Pupi Avati (2010). Con Fabrizio Bentivoglio, Francesca
Neri, Serena Grandi, Gianni Cavina, Lino Capolicchio. Lino
Settembre e Chicca sono sposati da tanti anni. Un matrimonio
felice e affiatato, nonostante le differenze: lui giornalista sportivo
per il Messaggero, lei docente universitaria di filologia romanza,
proveniente da una famiglia di primari e pianisti, dove tutti figliano
come conigli. Lino e Chicca non hanno figli, non sono arrivati, ma
quando Lino comincia ad accusare i primi segni di una demenza
senile precoce e degenerativa, Chicca si trova a fargli da mamma,
ad occuparsene come fosse un bambino.

Literackie spotkania | Incontri letterari

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Renato Gabriele
piątek|veenrdì 20.04 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Renato Gabriele jest pisarzem i poetą. Opublikował poezje Capriccio
con rovine; Le strade del vento; Poesie; Le accidiose commedianti;
Rituario feriale; Elegie poszukiwacza muszli; Un sogno breve, una nube;
La mala fata. Był wielokrotnie nagradzony, m.in. Premio Pisa, Rhegium
Julii, Minturnae, Ancona, De Gennaro, Renato Serra, G. Salveti, i został
nominowany do Nagrody Viareggio 1982. Opublikował Sette saggi di
poesia polacca, poświęcone dziełom najważniejszych polskich poetów
XX wieku.: Różewiczowi, Herbertowi, Hartwig, Twardowskiemu i dwóm
noblistom polskim Miłoszowi i Szymborskiej. Za działalność na rzecz
szerzenia kultury polskiej we Włoszech otrzymał Odznakę honorową
“Bene Merito” przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską. W najbliższym
czasie ma się ukazać polska edycja Elegii poszukiwacza muszli.
Moderatorem spotkania będzie Lucia Pascale.

Renato Gabriele è scrittore e poeta. In poesia ha pubblicato Capriccio
con rovine; Le strade del vento; Poesie; Le accidiose commedianti;
Rituario feriale; Elegie del cercatore di conchiglie; Un sogno breve, una
nube; La mala fata. È stato premiato varie volte, come al Premio Pisa,
Rhegium Julii, Minturnae, Ancona, De Gennaro, Renato Serra, G. Salveti,
ed è stato selezionato per il Premio Viareggio 1982. Ha pubblicato Sette
saggi di poesia polacca, intorno all’opera dei principali poeti polacchi
del Novecento, Różewicz, Herbert, Hartwig, Twardowski e i due Nobel
polacchi Milosz e Szymborska. Per l’opera da lui svolta in favore della
cultura polacca in Italia, è stato insignito dal Ministro degli Esteri polacco
dell’onorificenza di Cavaliere “Benemerito” della Repubblica di Polonia.
È in corso di pubblicazione l’edizione in polacco delle sue Elegie del
cercatore di conchiglie. Modera l’incontro Lucia Pascale.

IX LGBT Film Festival | IX Festival CInema LGBT
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Chi salverà le rose?
piątek|venerdì 20.04 godz.|ore 20.30
Kinoteka

Wejście od al. Jerozolimskich
Plac Defilad 1, Warszawa

Reżyseria Cesare Furesi (2017). Występują Carlo Delle Piane,
Caterina Murino, Lando Buzzanca, Antonio Careddu, Philippe Leroy.
Giulio i Claudio są parą od wielu, wielu lat. By pozostać przy Claudio,
dotkniętym poważną chorobą, Giulio porzuca pokera, który był dla
niego bardziej profesją niż kaprysem, i jeden po drugim wyprzedaje
domowe meble, stając się powoli służącym dbającym o ukochanego.
Ale teraz i on potrzebuje pomocy i jest zmuszony zwrócić się o nią do
osoby, z którą nigdy się nie zgadzał: do swojej córki Valerii, osieroconej
przez matkę, a która odeszła z domu Giulio i Claudio, na znak protestu
przeciw pasji ojca do gier hazardowych. Valeria też ma syna, Marco,
który jak się wydaje odziedziczył po dziadku pasje do kart, ale nie
pokazał jeszcze, że ma taki sam talent.

Regia di Cesare Furesi (2017). Con Carlo Delle Piane, Caterina Murino,
Lando Buzzanca, Antonio Careddu, Philippe Leroy. Giulio e Claudio
sono una coppia da molto, molto tempo. Per restare accanto a Claudio,
affetto da una grave malattia, Giulio ha abbandonato il poker, che per
lui era più una professione che un vizio, e a poco a poco ha venduto
i mobili di casa, sostituendosi alla servitù nell’accudire il suo amato.
Ma ora ha bisogno di aiuto ed è costretto a rivolgersi alla persona con
cui va meno d’accordo: la figlia Valeria, orfana di madre, che se ne è
andata dalla casa di Giulio e Claudio in polemica con la passione del
padre per il gioco d’azzardo. Valeria ha a sua volta un figlio, Marco, che
sembra avere ereditato dal nonno la passione per le carte, ma non ha
ancora dato prova dello stesso talento.

X Komeda Festiwal Koncert | Concerto
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Enrico Pieranunzi Trio
niedziela |domenica 22.04 godz.|ore 19.00
Filharmonia Warszawska
Sala Kameralna
ul. Moniuszki 5, Warszawa

W czasie X Festiwalu Komedy muzyka włoska powraca wraz z Trio
Enrico Pieranunzi. Pianista, kompozytor i aranżer, naukę gry na
pianinie rozpoczął w wieku pięciu lat, wprowadzony przez swojego
ojca, gitarzystę. W Rzymie skończył Konserwatorium Muzyczne.
Współpracował z wieloma tuzami światowego jazzu jak: Chet Baker,
Art Farmer, Charlie Haden, Jim Hall, Lee Konitz, Joey Baron, Marc
Johnson, Phil Woods. Występował na wszystkich najważniejszych
festiwalach i w salach koncertowych, od USA, Kanady, po Europę,
Japonię i Chiny. W 1984 z tuzami jazzu, Marc Johnsonem i Joey
Baronem założył trio, które było pierwszą z wielu wybitnych grup
stworzonych z amerykańskimi muzykami. W latach 1989, 2003 i 2008
był ogłaszany Muzykiem Roku przez włoski magazyn Musica Jazz, a w
1997 roku odebrał Django d’Or Award dla Najlepszego Europejskiego
Muzyka. Nagrał ponad 70 płyt pod własnym nazwiskiem.

Ritorna la musica italiana al X Komeda Festiwal con il Trio Enrico
Pieranunzi. Pianista, compositore e arrangiatore, ha iniziato a
imparare a suonare il piano all’età di cinque anni, introdotto da suo
padre, un chitarrista. A Roma ha terminato il Conservatorio di musica.
Ha collaborato con molti artisti del jazz mondiale come: Chet Baker,
Art Farmer, Charlie Haden, Jim Hall, Lee Konitz, Joey Baron, Marc
Johnson e Phil Woods. Si è esibito in tutti i principali festival e sale da
concerto, dagli Stati Uniti, dal Canada, all’Europa, al Giappone e alla
Cina. Nel 1984 con i legami del jazz, Marc Johnson e Joey Baron, ha
fondato un trio che è stato il primo di molti gruppi eccezionali creati
con musicisti americani. Nel 1989, 2003 e 2008 è stato proclamato
Musicista dell’Anno dalla rivista italiana Musica Jazz e nel 1997 ha
ricevuto il Django d’Or per la migliore musica europea. Ha registrato
oltre 70 dischi con il suo nome.

Lublin Jazz Festiwal Koncert | Concerto
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Trio Ottone Pesante
niedziela |domenica 22.04 godz.|ore 21.00
Piwnice Centrum Kultury w Lublinie
Klub Festiwalowy
ul. Peowiaków 12, Lublin

Do Lublina powraca wielki Jazz Festiwal i nie mogło na nim
zabraknąć włoskiej grupy. Ottone Pesante to eksperymentalne
heavyjazzowe trio z Włoch. Przetworzona trąbka i puzon, perkusja
– tyle wystarczy aby zespół brzmiał jak orkiestra: „zła orkiestra
dęta, death metal brass band”. Zespół prezentuje zupełnie nowe
podejście do instrumentów dętych, wyciskając z nich brzmienie
nie spotykane jak dotąd na scenie jazzowej. Tworzy kompozycje z
pogranicza death metalu, jazz core’u czy jazz rocka. W ostatnich
trzech latach zagrali ponad 250 koncertów w Europie, promując
dwa, jak dotąd wydane, albumy: „Ottone pesante” (2014) i
„Brassphemy set in stone” (2016).

Ritorna il grande jazz internazionale al Lublin Jazz Festival, e
non poteva mancare una grande band italiana. Ottone pesante
è un trio sperimentale di heavy jazz italiano. Tromba e trombone
trasformati, percussioni – sono sufficienti a far suonare la band
come un’orchestra: “brass brass, death metal brass band”. La band
presenta un approccio completamente nuovo agli strumenti a fiato,
spremendo i suoni che non sono stati visti finora sulla scena jazz.
Crea composizioni dai confini del death metal, del core jazz e del
jazz rock. Negli ultimi tre anni hanno suonato in oltre 250 concerti
in Europa, promuovendo due album pubblicati finora: “Ottone
pesante” (2014) e “Brassphemy set in stone” (2016).

Specjalne wydarzenie EUNIC
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Evento speciale EUNIC

Wiersze w mieście | Poesie in città
piątek|venerdì 27.04 godz.|ore 18.00
Teatr Królewski w Starej Oranżerii
w Łazienkach Królewskich
ul. Agrykoli 1, Warszawa

Na zakończenie drugiej edycji “Wierszy w mieście” w Teatrze Starej
Oranżerii Parku Królewskiego Łazienki odbędzie się spotkanie
poetyckie, w czasie którego przeczytane zostaną wszystkie wiersze
w wersji oryginalnej i w tłumaczeniu na polski. Włoski poeta Renato
Gabriele obecny będzie na spotkaniu i przeczyta swój wiersz.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez EUNIC Warszawa,
Stowarzyszenie Instytutów Kultury krajów Unii Europejskiej, ze
wsparciem Miasta Stołecznego Warszawa.

A coronamento della seconda edizione di “Versi nella città”
si svolgerà al Teatro dell’Aranceria del Parco Reale Łazienki
l’evento di lettura di tutte le poesie nella versione originale
e nella traduzione in polacco. Il poeta italiano Renato
Gabriele sarà presente per leggere la sua poesia. L’evento è
organizzato da EUNIC Varsavia, l’Associazione degli Istituti
di Cultura dei paesi dell’Unione Europea, con il sostegno del
Comune di Varsavia.

Klub Seniora “Ciao Italia!” | Cinema
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Mamma Roma
czwartek|giovedì 26.04 godz.|ore 11.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50A, Warszawa

Reżyseria Pier Paolo Pasolini (1962). Występują Anna Magnani,
Franco Citti, Ettore Garofalo, Lamberto Maggiorani, Silvana Corsini.
Prostytutka, Mamma Roma, porzuca ulicę po ślubie swojego
protektora i rozpoczyna przyzwoitą działalność. Jej syn nie kocha
jej, jednak ona chce zapewnić mu przyszłość bez problemów i
znajduje mu pracę. Ale chłopak woli kraść.

Regia Pier Paolo Pasolini (1962). Con Anna Magnani, Franco
Citti, Ettore Garofalo, Lamberto Maggiorani, Silvana Corsini.
Una prostituta, Mamma Roma, abbandona il marciapiede dopo il
matrimonio del suo protettore e inizia una attività onesta. Suo figlio
non l’ama, la donna tuttavia vuole assicurargli un futuro senza
problemi e gli trova un impiego. Ma il ragazzo preferisce rubare.

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
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Scusate se esisto
czwartek|giovedì 26.04 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Riccardo Milani (2004), występują Paola Cortellesi,
Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci.
Serena Bruno pochodzi z małego miasteczka w Abruzzo, otrzymała
dyplom z architektury z najlepszą oceną, ma dyplom master i
zna kilka języków obcych. Pracuje w Londynie gdzie jej talent i
poświecenie są odpowiednio doceniane. Ale też bardzo tęskni
za domem i dlatego decyduje się wrócić do Włoch: oczywiście
w Rzymie nie znajduje pracy porównywalnej do pracy w Anglii i
zapracowuje się na trzech etatach, oczywiście dużo poniżej jej
możliwości i doświadczenia – dekoratorki w sklepie Paradiso,
designerki w kaplicy pogrzebowej dla bogatych palantów i kelnerki
w luksusowej restauracji.

Regia Riccardo Milani (2004). Con Paola Cortellesi, Raoul Bova,
Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci. Serena Bruno
proviene da un paesino abruzzese, è laureata in architettura con il
massimo dei voti, ha un master e conosce molte lingue straniere.
Lavora a Londra, dove il suo talento e la sua dedizione sono
adeguatamente apprezzati. Ma la nostalgia di casa è tanta, e
Serena decide di tornare in Italia: naturalmente a Roma non trova
un impiego nemmeno lontanamente paragonabile a quello che
aveva in Inghilterra, e si arrabatta facendo tre lavori ben al di sotto
delle sue capacità e competenze - arredatrice presso il Paradiso
della cameretta, designer di cappelle funerarie per ricchi cafoni, e
cameriera in un ristorante di lusso.

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

