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program / programma
maj / maggio 2018

kalendarz
7. V

10. V

14. V

17-20. V

17. V

18. V

“Microcosmos”. Wystawa fotograficzna w Luciano del Castillo

“Microcosmos”. Mostra fotografica di Luciano del Castillo

Filmowe czwartki: “A cavallo della tigre” w reżyserii Carlo Mazzacurati

Giovedì Film: “A cavallo della tigre” di Carlo Mazzacurati

Francesca Ceci: “Etruria. Ukryte skarby”. Wykład

Francesca Ceci: “Etruria. I tesori nascosti”. Conferenza

Warszawskie Targi Książki
Fiera del Libro di Varsavia

Warszawskie Targi Książki. “A ritmo di Polska”

Fiera del Libro di Varsavia. “A ritmo di Polska”

Filmowe czwartki: “Nessuno mi troverà” w reżyserii Eddio Eronico

Giovedì Film: “Nessuno mi troverà” di Eddio Ironico

calendario
18. V

18. V

18. V

18. V

19. V

19. V
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“Od tekstu do gramatyki”. Seminarium dla nauczycieli

“Dal testo alla grammatica”. Seminario di aggiornamento docenti

Warszawskie Targi Książki. “Dom kobiet”

Fiera del Libro di Varsavia. “La casa delle donne”

“Madame Butterfly”. Opera Giacomo Pucciniego
“Madama Butterfly”. Opera lirica di Giacomo Puccini

“Nie lubię pana, Panie Fellini”
“Signor Fellini, Lei non mi piace”

Warszawskie Targi Książki. Domenico Dara
Fiera del Libro di Varsavia. Domenico Dara

Warszawskie Targi Książki. “Uno alla volta per carità”
Fiera del Libro di Varsavia. “Uno alla volta per carità”

kalendarz
19. V

21. V

21. V

22. V

Warszawska Noc Muzeów: Ambasada Włoska - Specjalne wydarzenie
Notte dei Musei a Varsavia: l’Ambasciata d’Italia - Evento speciale

“Szaleństwo po Basaglii. Między literacką wyobraźnią a rzeczywistością psychiatryczną”. Konferencja

“La follia dopo Basaglia. Tra immaginario letterario e realtà psichiatrica”. Conferenza

Graphic design per la trasformazione urbana

Graphic design per la trasformazione urbana

Literackie spotkania - Antonio Franchini: “Pisać i publikować”

Incontri letterari - Antonio Franchini: “Scrivere e pubblicare”

calendario
24. V

25. V

27. V

30. V

23. V

I Tydzień “Robić Kino” - Zawody w kienie: scenograf. Spotkanie z Bruno Amalfitano

31. V

24. V

“Europa dziś i jutro. Włochy w kontekście europejskim”. Konferencja międzynarodowa

31. V

I Settimana “Fare Cinema” - Mestieri del cinema: lo scenografo. Incontro con Bruno Amalfitano

“L’Europa oggi e domani. L’Italia nel contesto europeo”. Conferenza internazionale
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Marina Valensise: “Jan Gawroński i Luciana Frassati-Gawrońska”. Wykład
Marina Valensise: “Jan Gawroński e Luciana Frassati-Gawrońska”. Conferenza

I Tydzień “Robić Kino” - Marco Gargiulo: “Wielojęzyczność we włoskim kinie lat 2000”. Wykład

I Settimana “Fare Cinema” - Marco Gargiulo: “Plurilinguismo nel cinema italiano degli anni 2000“. Conferenza

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

“Znaki” Luigi Di Sarro. Wystawa

“Segni”. Mostra di Luigi Di Sarro

Ciao Italia - Klub Seniora: “Nuovo Cinema Paradiso” w reżyserii Giuseppe Tornatore

Ciao Italia - Klub Seniora: “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore

Filmowe czwartki: “Stai lontana da me” w reżyserii Alessio Maria Federici

Giovedì Film: “Stai lontana da me” di Alessio Maria Federici

Wystawa fotograficzna | Mostra fotografica

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Microscomos. Luciano del Castillo
poniedziałek|lunedì 07.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Podróż po mieście mitycznym: współczesnym Rzymie zostaje
przedstawiona oczami zwiedzającego. Seria codziennych ujęć,
pokazująca uchwycony przez artystę obraz zatłoczonej Fontanny
di Trevi i jej placu. Luciano del Castillo, fotograf ANSY, stał się poeta
obiektywu, odtwarza atmosferę nie tylko miejsca symbolicznego,
ale też ukazuje jego prawdziwe oblicze: obecność człowieka w
mijającym czasie. Jego „Microcosmos” to przestrzeń publiczna
Rzymu odnalezionego, który jest tu przedstawiony jako naturalne
środowisko, pejzaż i codzienna wymiana wspólnego czasu, w
którym twórca utożsamia się z tym miastem-opowiadaniem jak z
bliskim nam domem. W „micro” wszechświecie artysta prowadzi
nas poprzez niepewność, zaskoczenie, historię, dysproporcje,
nieoczekiwaną wyobraźnię różnych osób, które żyją obok siebie na
publicznym obszarze: Fontannie di Trevi. Na inauguracji wystawy
obecna będzie Anna Kudzia, która przyczyniła się do jej realizacji.

Con gli occhi del visitatore viene affrontato un viaggio di transizione
attraverso una città mitica: la Roma attuale. In sequenze quotidiane
appaiono catturate dall’artista l’affollata Fontana di Trevi e la sua piazza.
Luciano del Castillo, fotoreporter ANSA, diventato poeta dell’obiettivo, ricrea
l’atmosfera della città non solo dal fascino di un luogo così emblematico,
ma anche nella rivelazione del suo vero volto: la presenza dell’uomo nel
passare del tempo. “Microcosmo” dei suoi interventi, lo spazio pubblico
di una Roma ritrovata viene qui tradotto come l’ambiente naturale, come
il passaggio e lo scambio quotidiano di un tempo condiviso e realizzato
in cui il creatore identifica e s’identifica a partire dal rapporto di questa
città-discorso come la casa più vicina a noi stessi. Come universo “micro”,
l’artista ci guida attraverso l’incertezza, la sorpresa, la storia, la sproporzione,
l’immaginario insospettato di diversi personaggi che convivono in un dominio
universalmente sviluppato: la Fontana di Trevi. All’inagurazione della mostra
sarà presente Anna Kudzia che ha contribuito alla sua realizzazione.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

A cavallo della tigre
czwartek|giovedì 10.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Carlo Mazzacurati (2002). Występują Fabrizio Bentivoglio,
Paola Cortellesi, Tuncel Kurtiz, Boubker Rafik, Manrico Gammarota,
Marco Messeri, Marco Paolini. Guido, sympatyczny i pełen życia, ale
też długów, czterdziestolatek, mieszka w Mediolanie. By rozwiązać
swoją sytuacje ekonomiczną wymyśla rabunek, w który wplątuje swoją
przyjaciółkę Antonellę, tancerkę telewizyjną. Ale źle zorganizowany
napad nie udaje się z powodu komplikacji. Guido zostaje aresztowany,
podczas gdy Antonelli udaje się uciec, nie zostaje zidentyfikowana i
zabiera ze sobą cały łup. Dwa lata i sześć miesięcy później Guido ma
wyjść z więzienia, ale dwóch innych więźniów zmusza go, pod groźbą
śmierci, do ucieczki. Gdy jest już poza więzieniem, by nie zostać znowu
skazanym, Guido zmuszony jest podążać za pozostałą dwójką.

Regia di Carlo Mazzacurati (2002). Con Fabrizio Bentivoglio, Paola
Cortellesi, Tuncel Kurtiz, Boubker Rafik, Manrico Gammarota,
Marco Messeri, Marco Paolini. Quarantenne simpatico e vitale, ma
pieno di debiti, Guido vive a Milano. Per risolvere la sua situazione
economica idea una rapina nella quale coinvolge la sua compagna
Antonella, ballerina televisiva. Ma il colpo, male organizzato, va
male a causa di un imprevisto. Guido viene arrestato mentre
Antonella riesce a fuggire, senza essere identificata, portando con
sé l’intero bottino. Due anni e sei mesi dopo, Guido sta per uscire di
prigione quando due ergastolani lo coinvolgono - sotto minaccia di
morte - in una evasione. Una volta fuori dal carcere, per evitare una
nuova condanna, Guido non ha altra scelta che seguire i due.

Francesca Ceci. Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Etruria. I tesori nascosti
poniedziałek|lunedì 14.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wyjątkowe widoki, przypory skalne poprzecinane strumieniami,
głębokie zacienione parowy, krystalicznie czyste jeziora,
średniowieczne miasteczka przyklejone do zboczy i jeszcze na dodatek
Tuscia Viterbese: spotkanie to jest zaproszeniem do wspólnego
obejrzenia kilku obrazów. Prowincja Viterbo proponuje nam cenną,
lecz mało znaną panoramę, wypełnioną śladami etruskimi i rzymskimi,
średniowiecznymi warowniami, renesansowymi ogrodami i cennymi
zamkami. Oprócz natury, archeologii i historii, w czasie konferencji
i wystawy fotograficznej przedstawionych zostanie wiele aspektów
wspaniałego regionu, wciąż mało znanego szerokiej publiczności.
Francesco Ceci jest archeologiem i pracownikiem Muzeów
Kapitolińskich. Brał udział w konferencjach i seminariach w Polsce
(w Katowicach i w Nieborowie) i współpracował z Uniwersytetem
Warszawskim. Zasiada w komitecie redakcyjnym czasopisma „Archeo”
i publikuje książki i liczne artykuły we Włoszech i za granicą.

Panorami unici, speroni di roccia traforati dall’acqua, profondi
valloni ombrosi, laghi cristallini, borghi medievali arroccati,
tutto questo e altro ancora è la Tuscia Viterbese: l’incontro è
un invito a percorrerla insieme attraverso alcune immagini.
La provincia di Viterbo offre un panorama prezioso e poco
noto, pieno di antiche vestigia etrusche e romane, rocche
medievali, giardini rinascimentali e castelli preziosi. Tra natura,
archeologia e storia, nella conferenza e nella mostra fotografica
verranno presentati molti aspetti di una regione splendida
e ancora poco conosciuta al vasto pubblico. Francesca
Ceci è archeologa e funzionario presso i Musei Capitolini.
Ha partecipato a convegni e seminari in Polonia (Katowice
e Nieborów) e collabora con l’Università di Varsavia. È nel
comitato di redazione della rivista “Archeo” e ha pubblicato libri
e numerosi articoli in Italia e all’estero.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

13

Fiera del Libro di Varsavia
czwartek|giovedì 17.05 godz.|ore 10.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie

Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 113/D13
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Również w tym roku Włoski Instytut Kultury w Warszawie obecny
będzie na IX edycji Warszawskich Targach Książki. Nasze stoisko,
przygotowane we współpracy z Księgarnią Italicus w Krakowie, będzie
miejscem spotkać zwiedzających z kulturą włoską, czytelników z
pisarzami. Z okazji Targów zaprezentowani zostaną Fabio Bertolotto,
autor „A ritmo di Polska”, książki poświęconej polskiej kadrze narodowej
w piłce nożnej, która zdobyła trzecie miejsce na Mundialu w 1974 r.,
pisarz Domenico Dara, autor powieści „Breve trattato sulle coincidenze”
i „Appunti di meccanica celeste” i Lucinda Spera, dyrektorka serii,
na łamach której opublikowane zostało tłumaczenie dramatu Zofii
Nałkowskiej autorstwa Sibilli Aleramo. Szczegółowe informacji dotyczące
spotkań znajdą państwo na stronie internetowej Instytutu.

Anche quest’anno l’IIC di Varsavia sarà presente alla Fiera del Libro
di Varsavia, giunta alla sua IX edizione. Il nostro stand, allestito in
collaborazione con la Libreria Italicus di Cracovia, costituirà il punto
d’incontro tra i visitatori e la cultura italiana, tra i lettori e i libri italiani in
italiano e in polacco, tra studenti e scrittori. In occasione della Fiera,
saranno presenti Fabio Bertolotto, autore di A ritmo di Polska, un libro
dedicato alla Nazionale di calcio polacca arrivata terza ai mondiali del
1974, lo scrittore Domenico Dara, autore dei romanzi Breve trattato sulle
coincidenze e Appunti di meccanica celeste e Lucinda Spera, direttrice
della collana in cui è stata pubblicata la traduzione di un dramma di Zofia
Nałkowska eseguita da Sibilla Aleramo. Per il programma aggiornato
degli incontri consultare il sito internet dell’Istituto.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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A ritmo di Polska
czwartek|giovedì 17.05 godz.|ore 16.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie

Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 113/D13
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

W przeddzień mistrzostw piłki nożnej 1974 r., w notowaniach
Polskę uważano za przegraną. Jednakże, wbrew wszelkim
przewidywaniom, udało jej się skończyć na trzecim miejscu,
zdobywając najlepszy wynik w historii polskiej piłki nożnej.
„A ritmo di Polska” napisane przez dziennikarza z Pordenone
Alberto Bertolotto, ze wstępem Zbigniewa Bońka, jest pierwszą
włoską książką opowiadającą historię tej reprezentacji, weterana
sukcesów na Olimpiadzie w 1972 r., zdolnej rozpalić pasję całego
narodu. Autor opisuje historię drużyny, od powstania do schyłku,
szczególną uwagę poświęcając meczom na Olimpiadzie w
Niemczech Zachodnich. Poza autorem, na prezentacji obecni będą
Władysław Żmuda, najlepszy młody zawodnik turnieju w 1974 i
Leszek Kazana, który poprowadzi spotkanie.

Alla vigilia dei campionati mondiali di calcio del 1974 la Polonia
era data per sfavorita nei pronostici. Tuttavia, sovvertendo ogni
tipo di previsione, riuscì a chiudere al terzo posto, conquistando
il miglior risultato di sempre del calcio polacco. A ritmo di
Polska, scritto dal giornalista pordenonese Alberto Bertolotto,
con prefazione di Zbigniew Boniek, è il primo libro italiano che
racconta la storia di quella nazionale, reduce dal successo ai
Giochi Olimpici nel 1972 e capace di appassionare un intero
popolo. L’autore ripercorre tutti i momenti di quella squadra, dalla
genesi al tramonto, con particolare attenzione alla rassegna iridata
disputatisi in Germania Ovest. Oltre all’autore saranno presenti
alla presentazione Władysław Żmuda – miglior giovane del torneo
1974 – e Leszek Kazana, che modera l’incontro.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Nessuno mi troverà
czwartek|giovedì 17.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Egidio Eronico. Wystepują Francesco Guerra, Nadia Robotti,
Ettore Majorana jr., Etienne Klein, Wolfgang Fabio Shultz. 25 marca
1938 r. , w wieku zaledwie 31 lat, zniknął bez śladu Ettore Majorana,
być może największy włoski fizyk XX wieku i prawdopodobnie było to
najgłośniejsze zniknięcie w naszej współczesnej historii. Jego zaginięcie,
pomimo upływu prawie osiemdziesięciu lat, nie przestaje wzbudzać
wątpliwości, pytań i przypuszczeń: natomiast jego praca i odkrycia
są dziś bardziej aktualne niż w czasach gdy zostały opublikowane,
a niektóre z hipotez mogą wciąż się potwierdzić. Jego tajemnicze
zniknięcie, dalekie od rozwiązania, stało się paradygmatem sprawy
naukowej, politycznej, moralnej (jak odpowiedzialność naukowców za
broń atomową), wciąż poruszającym nasze społeczeństwo. Nazajutrz
po zniknięciu rozpoczęły się przypuszczenia i domysły.

Regia di Egidio Eronico, con Francesco Guerra, Nadia Robotti, Ettore
Majorana jr., Etienne Klein, Wolfgang Fabio Shultz. l 25 marzo del 1938
scompariva a soli 31 anni senza lasciare traccia e spiegazioni Ettore
Majorana, forse il più grande fisico teorico italiano del ‘900, e forse il più
noto scomparso della nostra storia contemporanea. La sua sparizione,
a distanza di quasi ottant’anni, non ha smesso di produrre quesiti, dubbi,
ricerche; mentre i suoi lavori scientifici sono oggi più attuali di quando
furono pubblicati, e alcune sue ipotesi potrebbero ancora essere oggetto
di imminenti clamorose conferme. Il suo enigma, lungi dall’essere risolto,
è diventato un paradigma di questioni scientifiche, politiche, morali
(come la responsabilità degli scienziati rispetto all’atomica) che agitano
ancora la nostra società. All’indomani della scomparsa ha inizio la ridda
delle ipotesi, delle congetture.

Język włoski | Linguistica italiana

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Dal testo alla grammatica
piątek|venerdì |18.05 godz.|ore 15.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Rozpowszechnienie się podejścia komunikatywnego w ostatnich dwudziestu
latach bardzo pozytywnie wpłynęło na uczenie się języków obcych,
oszczędzając czas i energię, które trzeba poświęcić na zgłębianie aspektów
nie tylko językowych, ale i kulturowych. Seminarium ma na celu zbadanie
nowych form dydaktyki języka włoskiego dla obcokrajowców, podając
przykłady praktyczne związane z podręcznikami „Spazio Italia” i „Nuovo
contatto” i źródłami cyfrowymi związanymi z tymi seriami. Pierpaolo Bettoni
jest szkoleniowcem wydawnictwa Loescher. Uzyskał dyplom Master DITALS
z dziedziny wydawniczej na Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Sienie,
nauczał języka włoskiego na Uniwersytecie SPBGU i we Włoskim Instytucie
Kultury w San Petersburgu i w szkołach językowych w Moskwie. Współautor
materiałów dydaktycznych, zajmuje się problematyką nauczania w krajach
rosyjskojęzycznych i ogólnie w Europie Wschodniej.

La diffusione dell’approccio comunicativo negli ultimi vent’anni ha
migliorato l’acquisizione delle lingue straniere liberando tempo
ed energie da dedicare all’approfondimento degli aspetti non
solo linguistici ma anche culturali. Il seminario intende indagare
le nuove forme della didattica dell’Italiano a stranieri fornendo
esempi pratici riferiti ai manuali Spazio Italia e Nuovo Contatto e
alle risorse digitali ad essi collegate. Pierpaolo Bettoni è formatore
per la casa editrice. Diplomato con Master DITALS in editoria
presso l’Università per Stranieri di Siena, ha insegnato italiano
all’Università SPBGU e all’Istituto Italiano di Cultura di San
Pietroburgo e in scuole di lingua di Mosca. Coautore di materiale
didattico si occupa delle problematiche dell’insegnamento nei paesi
russofoni e più in generale dell’Est Europa.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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La casa delle donne

piątek|venerdì 18.05 godz.|ore 16.30
PGE Stadion Narodowy w Warszawie

Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 113/D13
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa
“Dom kobiet” Zofii Nałkowskiej jest dramatem kobiecym par excellence. W
wiejskim domu, własności Babki, mieszkają tylko kobiety: córki, wnuczki i
synowe Babci, wdowy lub rozwiedzione. Jedna z nich, Janina, niedawno
owdowiała. Jej bolesna żałoba zostaje przerwana przez pojawienie się
młodej Ewy. Dzięczyna rzuca nowe światło na postać niedawno zmarłego
męża Janiny, zmuszając ją do konfrontacji z przeszłością i ontologicznego
problemu „ciemności”, które uniemożliwiają poznanie innych. Sztuka,
umieszczająca na scenie tylko postaci żeńskie, zainteresowała Sibilę
Aleramo, która w roku 1930 przełożyła ją na włoski, jednak do dziś dnia nie
doczekała się ona ani druku ani wystawienia. Dzięki obecnemu wydaniu,
po latach ciszy, piękne tłumaczenie „Domu kobiet”, przechowywane w
archiwum Fundacji Instytutu Gramsci w Rzymie, w końcu trafi do rąk
czytelników. W prezentacji udział wezmą Anita Kłos, kuratorka wydania,
Lucinda Spera, wykładowca Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Sienie i
Jadwiga Miszalska, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Foto Stanisław Brzozowski - © NAC

La casa delle donne di Zofia Nałkowska è un dramma femminile per eccellenza.
In una casa di campagna, di proprietà della Nonna, abitano solo donne: figlie,
nipoti e nuora della Nonna, vedove o divorziate. Una di loro, Giovanna, è
rimasta vedova di recente. Il suo lutto doloroso viene interrotto dalla comparsa
della giovane Eva. La ragazza getta una nuova luce sulla figura del marito
defunto di Giovanna, costringendola a confrontarsi con il proprio passato e con
il problema ontologico delle «tenebre» che rendono impossibile la conoscenza
degli altri. La pièce, che metteva in scena solo protagoniste femminili, incuriosì
Sibilla Aleramo la quale, nel 1930, ne eseguì una versione italiana, destinata
alla messinscena, ma finora né pubblicata né rappresentata. Con la presente
edizione la bella traduzione de La casa delle donne, custodita tra le carte
dell’archivio aleramiano presso la Fondazione Gramsci di Roma, finalmente
arriva nelle mani dei lettori dopo decenni di silenzio. Alla presentazione
partecipano Anita Kłos, curatrice del libro, Lucinda Spera, dell’Università per
Stranieri di Siena e Jadwiga Miszalska, dell’Università Jagellonica di Cracovia.

Wielkia Opera Włoska | La grande Opera lirica italiana
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Madama Butterfly, di G. Puccini
18-19-23.05.2018; 19.06.2018
Teatr Wielki Opera Narodowa
Sala Moniuszki
Plac Teatralny 1, Warszawa

Wraca wspaniała opera włoska w Warszawie. W 1904 roku, kiedy
w mediolańskiej La Scali odbyła się prapremiera Madame Butterfly
w Japonii panował cesarz Mutsuhito. Lata jego panowania (18681912) to okres Meiji – „Epoka Światłych Rządów” – czas przemian
społecznych, politycznych, kulturowych, modernizacji kraju według
wzorców zachodnich. Oto tło dla miłosnego dramatu Butterfly,
japońskiej dziewczyny, która dla ukochanego Amerykanina
Benjamina Franklina Pinkertona przyjmuje w misji chrzest
chrześcijański...

Ritorna la grande opera lirica italiana a Varsavia. Nel 1904, quando
si rappresentò la prima di Madame Butterfly alla Scala di Milano,
in Giappone regnava l’imperatore Mutsuhito. Anni del suo regno
(1868-1912) è il periodo Meiji – “periodo del regno illuminato” – fu
un’epoca di trasfomazioni sociali, politiche e culturali, come pure di
modernizzazione del paese secondo modelli occidentali Questo è lo
sfondo del dramma amoroso di Butterfly, una ragazza giapponese
che per l’amato americano Benjamin Franklin Pinkerton accetta il
battesimo cristiano nella missione...

Teatr | Teatro
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Signor Fellini, lei non mi piace
piątek|venerdì 18.05 godz.|ore 20.00
Teatr Dzika Strona Wisły
Plac Hallera 5, Warszawa

Małgorzata Bogdańska w roli Giullietty Masina w spektaklu “Nie
lubię pana, Panie Fellini” - tekst i reżyseria Mareka Koterskiego.
Przekład na język włoski: Małgorzata Kościańska “Girotondo di
parole”. “Nie lubię pana, Panie Fellini” to monodram Małgorzaty
Bogdańskiej, biograficzna opowieść o włoskiej aktorce Giulietcie
Masinie staje się pretekstem do spojrzenia na kobietę uniwersalną,
ponadczasową, wierną, która zatraca siebie z miłości do genialnego,
lecz niewiernego męża. Ale czy geniusz usprawiedliwa nielojalność i
niewierność. “Czym jest dla mnie miłość? Całym życiem”.

Małgorzata Bogdańska lel ruolo di Giulietta Masina in uno
spettacolo composto e diretto da Marek Koterski, in polacco con
sottotitoli italiani tradotti da Małgorzata Kościańska “Girotondo
di parole”. Il monodramma “Signor Fellini, Lei non mi piace”
ispirato alla vita di Giulietta Masina diventa un pretesto per
guardare una donna universale, senza tempo, fedele, che si
perde nell’amore per suo marito, geniale ma infedele Federico
Fellini. Ma il genio può giustificare la slealtà e l’infedeltà?
“L’amore cos’è per me? Tutta la vita”.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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Domenico Dara
sobota|sabato 19.05 godz.|ore 11.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie

Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 113/D13
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Domenico Dara urodził się w Girifalco, w Kalabrii. Debiutował utworem
„Breve trattato sulle coincidenze”, krótką historią listonosza z Girifalco,
którego pasją były listy miłosne - książka została doceniona przez
czytelników i krytyków literackich. Jego pierwsze dzieło przyniosło mu
miejsce w finale Nagrody Calvino i wiele innych nagród, m.in. Nagrodę
Palmi, Nagrodę Viadana, Nagrodę Corrado Alvaro i Nagrodę miasta
Como. W „Appunti di meccanica celeste a Girifalco” życie zdaje się
kręcić po orbicie jak ciała niebieskie, trajektorie, które się splatają i
oddalają, odpowiadając tajemniczym prawom wszechświata. Domenico
Dara powraca do miejsca swojego wielkiego debiutu – Girifalco,
miasteczka na prawdę istniejącego i do sugestywnej Macondy Wielkiej
Grecji – by opowiedzieć historię poplątanych losów i cudów ziemskich,
literacką baśń zachęcającą do spojrzenia na rzeczywistość ponad
pozorami dnia. Na prezentacji obecni będą autor i Marcella Coppoletta,
lektor języka włoskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Domenico Dara è nato a Girifalco, in Calabria. Ha esordito con
Breve trattato sulle coincidenze, la storia del postino di Girifalco con
la passione per le lettere d’amore che ha raccolto l’apprezzamento
dei lettori e il favore della critica. Per la sua opera prima, già finalista
al Premio Calvino, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui
il Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio Corrado Alvaro e il
Premio Città di Como. In Appunti di meccanica celeste a Girifalco
le vite seguitano a orbitare come corpi celesti, traiettorie che
s’intersecano e si allontanano rispondendo alle misteriose leggi
dell’universo. Domenico Dara torna nel luogo del suo fortunato
esordio – Girifalco, paese reale e insieme suggestiva Macondo
magnogreca – per raccontare una storia di destini sovvertiti e miracoli
terreni, una fiaba letteraria che invita a guardare la realtà oltre le
comuni apparenze. Alla presentazione saranno presenti l’Autore e
Marcella Coppoletta, lettrice d’italiano all’Università di Varsavia.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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Uno alla volta per carità
sobota|sabato 19.05 godz.|ore 16.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie

Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 113/D13
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

20 lutego 1816 r. odbyło się w teatrze Argentina w Rzymie
pierwsze wykonanie prawdziwego arcydzieła melodramatu,
który miał się stać pierwszą włoską operą na stałe goszcząca
w repertuarze teatrów na całym świecie: „Cyrulik Sewilski”
Gioacchino Rossini (1792-1868). Jak wiadomo, premiera
poniosła kolosalne fiasko, ale już następnego dnia opera
odniosła sukces, który już jej nie opuszczał. Książka odtwarza
historię opery i kroniki pierwszego jej wystawienia i dostarcza
szczegółowych informacji pozwalających zarówno zanalizować
tekst jak i odsłuchać i zrozumieć muzykę. Obecni będą autorzy
Aurelio Canonici – kompozytor i dyrygent, i Marcello Teodonio –
kierownik katedry literatury włoskiej w Fundacji Besso i Literatury
rzymskiej na Uniwersytecie rzymskim “Tor Vergata”, jak również
przewodniczący Centrum Studiów „Giuseppe Gioachino Belli”.

Il 20 febbraio 1816 ebbe luogo al teatro Argentina di Roma la prima
esecuzione di un autentico capolavoro del melodramma, destinato a
diventare la prima opera italiana rimasta stabilmente nel repertorio e
rappresentata in tutti i teatri e le piazze del mondo: “Il barbiere di Siviglia”
di Gioachino Rossini (1792-1868). Come è noto, la prima fu un fiasco
colossale, ma già nella rappresentazione del giorno seguente ebbe quel
successo che da allora non è più mancato. Il libro ricostruisce la storia
dell’opera e la cronaca di quella prima esecuzione e fornisce una guida
specifica sia per l’analisi del testo che per l’ascolto e la comprensione
della musica. Saranno presenti gli autori Aurelio Canonici – compositore
e direttore d’orchestra, e Marcello Teodonio – titolare delle cattedre
di Letteratura italiana presso la Fondazione Besso e di Letteratura
romanesca presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nonché
presidente del Centro Studi “Giuseppe Gioachino Belli”.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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Notte dei Musei a Varsavia:
L’Ambasciata d’Italia
sobota|sabato 19.05 godz.|ore 18.00
Ambasciata d’Italia a Varsavia
plac Dąbrowskiego 6, Warszawa

Ambasciata d’Italia a Varsavia

Również w tym roku, w ramach Nocy Muzeów w Warszawie,
Ambasada Włoska udostępni publiczności swoją prestiżową siedzibę,
Pałac Szlenkierów. Pomimo strat doznanych w okresie wojennym,
gmach włoskiego Przedstawicielstwa dyplomatycznego jest jedną
z nielicznych mieszczańskich rezydencji XIX-wiecznej Warszawy,
która przetrwała do naszych czasów i jedną z najładniejszych siedzib
ambasad w polskiej stolicy. Również wyposażenie wnętrz zasługuje
na uwagę: neorenesansowy kominek z czerwonego marmuru,
który zachował się w przedpokoju na pierwszym piętrze i, przede
wszystkim, obraz Cristoforo Munari (1667-1720) „Martwa natura z
książkami” pochodzący z Galerii Uffizi we Florencji.

Anche quest’anno l’Ambasciata d’Italia apre le porte del prestigioso
Palazzo Szlenkier ai visitatori che animano la Notte dei Musei a
Varsavia. Nonostante i danneggiamenti subìti nel corso dell’ultima
guerra, la sede della nostra Rappresentanza diplomatica è una delle
pochissime residenze borghesi della Varsavia ottocentesca che sia
sopravvissuta fino ai giorni nostri e sicuramente una delle ambasciate
esteriormente più eleganti della capitale polacca. Tra gli arredi interni
vanno ricordati il caminetto neorinascimentale di marmo rosso che
si trova nell’anticamera del primo piano, e soprattutto un quadro di
Cristoforo Munari (1667-1720), intitolato “Natura morta con libri”,
proveniente dalla Galleria degli Uffizi di Firenze.

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero

33

Convegno internazionale

La follia dopo Basaglia. Tra immaginario
letterario e realtà psichiatrica
poniedziałek|lunedì 21.05 godz.|ore 9.30
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

W roku 1978, wraz z ustawą Basaglii (ustawa 180), Włochy stały
się pierwszym państwem, które zadecydowało o zamknięciu szpitali
psychiatrycznych. Różnym sposobom obchodzenia się z szaleństwem i
jego leczenia, odpowiadają różne jego koncepcje, różne narracje, różne
sposoby pojmowania szaleńca w społeczeństwie. Po 40 latach badacze
literatury, psychiatrii, filozofii, mediów zadają sobie pytania o aktualność
myśli Franca Basaglii, w jakim stopniu jego rewolucyjna reforma została
wdrożona, w jakiej mierze odbiła się na wyobraźni literackiej i zbiorowej.
Głos zabiorą: Marco Veglia, Andrea Gialloreto, Antonella Di Nallo,
Marco Alessandrini, Edoardo Pecchini, Alessandro Baldacci, Raul Bruni,
Paulina Orłowska, Ivan Dimitrijevic, Stefano Redaelli.

Con la legge Basaglia (legge 180) l’Italia è stata il primo stato, nel
1978, a sancire la chiusura dei manicomi. A diversi modi di trattare
e curare la follia corrispondono diverse concezioni di essa, diverse
narrazioni, diversi modi di considerare il folle nella società. A 40
anni di distanza, studiosi di letteratura, psichiatria, filosofia, media si
interrogano sull’attualità del pensiero di Franco Basaglia, su quanto
la sua rivoluzionaria riforma sia stata attuata, e in che misura
abbia avuto un riflesso sull’immaginario letterario e collettivo.
Interverranno Marco Veglia, Andrea Gialloreto, Antonella Di Nallo,
Marco Alessandrini, Edoardo Pecchini, Alessandro Baldacci, Raul
Bruni, Paulina Orłowska, Ivan Dimitrijevic, Stefano Redaelli.

Architektura | Architettura
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Graphic design per la trasformazione urbana
poniedziałek|lunedì 21.05 godz.|ore 16.00
VIII Ogród Jordanowski

ul. Wyszogrodzka 7, Warszawa

Partycypacyjny projekt transformacji przestrzeni publicznej ma na
celu stworzenie tożsamości takiego miejsca poprzez określenie
jego charakteru i funkcji, jak również braków, w których dzielenie
się doświadczeniem mieszkańców służy właśnie oswojeniu tej
tożsamości i przeżywaniu jej w pełni. Z tej perspektywy, graphic
design staje się niezbędnym instrumentem w projektowaniu
nowego oblicza est-etycznego.
Ketty Di Tardo, architekt Studio Ma0 i Laura Federici, architekt
Studio AQ i artystka, wykładają na Akademii Sztuk Pięknych
we Frosinone. Razem z Polsko-Japońską Akademią Technik
Komputerowych, i we współpracy z Miastem Stołecznym
Warszawa, zainicjowały projekt partycypacyjny transformacji
urbanistycznej VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie.

Il progetto partecipato di trasformazione di uno spazio pubblico
ha per obiettivo la creazione della sua identità attraverso
l’individuazione del carattere, delle qualità e anche delle mancanze
in cui la condivisione dell’esperienza dei cittadini serve proprio
ad appropriarsi di tale identità e di viverla compiutamente. In
quest’ottica il graphic design diventa uno strumento indispensabile
per la progettazione di una nuova immagine est-etica.
Ketty Di Tardo, architetto dello Studio Ma0, e Laura Federici,
architetto dello Studio AQ e artista, sono docenti all’Accademia
di Belle Arti di Frosinone. Insieme alla Polish-Japanese Academy
of Information Technology e in collaborazione con il Comune di
Varsavia hanno avviato un progetto partecipato di trasformazione
urbana del parco VIII Ogród Jordanowski a Varsavia.

Literackie spotkania | Incontri letterari
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Antonio Franchini
wtorek|martedì 22.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Antonio Franchini urodził się w Neapolu w 1958 r. i mieszka w
Mediolanie od ponad 30 lat. Przez wiele lat był odpowiedzialny za
dział prozy w Mondadori, a dziś jest dyrektorem wydawnictwa Giunti
i Bompiani. Z nim związane są niektóre najpopularniejsze książki
ostatnich dwudziestu lat. Franchini jest jednak również światłym
i wyrafinowanym pisarzem, w swoich książkach często miesza
opowiadanie i esej. Jako pisarz publikował przede wszystkim dla
Marsilio; wygrał Nagrodę Fiesole Narrativa Under 40 i Nagrodę
Mondello Autor włoski w 2003 r. Niektóre z jego tytułów to:
“Quando scriviamo da giovani”, “L’abusivo”, “Signore delle lacrime”,
“Cronaca della fine”. Z Antonio Franchini rozmawiać będą Vito
Catalano i Leszek Kazana.

Antonio Franchini è nato a Napoli nel 1958 e vive a Milano da
oltre trent’anni. A lungo responsabile delle collane di narrativa
della Mondadori, è adesso direttore delle case editrici Giunti e
Bompiani. A lui sono legati alcuni dei libri di maggior successo
degli ultimi vent’anni. Franchini è però pure uno scrittore colto e
raffinato, nei suoi libri spesso mescola racconto e saggio. Come
scrittore ha pubblicato prevalentemente per Marsilio; ha vinto il
Premio Fiesole Narrativa Under 40 e il Premio Mondello Autore
italiano nel 2003. Alcuni dei suoi titoli sono: “Quando scriviamo
da giovani”, “L’abusivo”, “Signore delle lacrime”, “Cronaca della
fine”. Con Antonio Franchini converseranno Vito Catalano e
Leszek Kazana.

I Tydzień “Robić Kino”

Wstęp wolny | Ingresso libero

39

I Settimana ”Fare cinema”

Mestieri del cinema: lo scenografo
Incontro con Bruno Amalfitano

środa|mercoledì 23.05 godz.|ore 18.00

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

W ramach Pierwszego tygodnia „Robić kino”, poświęconego zawodom
w kinematografii, we Włoskim Instytucie Kultury z publicznością spotka
się Bruno Amalfitano. Jest on autorem prawie 80 scenografii, w swojej
długiej karierze, pierwsze doświadczenie zdobywał jako asystent
Piero Gherardi, Vincenzo Del Prato, Giantito Burchiellaro i Danilo
Donati. Pracując poznał prawie wszystkich w świecie spektaklu. Był
też dekoratorem w takich filmach jak „Noc Varennes” Ettore Scoli,
„Młody Mussolini” Gianluigi Calderone, „Potwór” Robetro Benigni, „Fine
secolo” (film tv) Gianni Lepre. Jest bardzo znany z tego, że pracował
z takimi reżyserami jak Castellano i Pipol, miał szanse współpracować
z Federico Fellini, Tinto Brass, Luigi Comencini, Francesco Falaschi,
Liliana Cavani.

Nell’ambito della Prima settimana “Fare cinema” dedicata alle
professioni del cinema, Bruno Amalfitano incontra il pubblico
dell’Istituto. Autore delle scenografie di quasi 80 film, nella sua lunga
carriera vive le prime esperienze di scenografia come assistente di
Piero Gherardi, Vincenzo Del Prato, Giantito Burchiellaro e Danilo
Donati. Ha lavorato conoscendo quasi tutti nel mondo dello spettacolo.
È stato anche arredatore per film come Il mondo nuovo di Ettore
Scola, Il giovane Mussolini di Gianluigi Calderone, Il mostro di Roberto
Benigni, Fine secolo (film tv) di Gianni Lepre. Molto noto per aver
lavorato con i registi Castellano e Pipolo, ha avuto modo di collaborare
con Federico Fellini, Tinto Brass, Luigi Comencini, Francesco
Falaschi, Liliana Cavani.

Konferencja międzynarodowa
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41

Convegno internazionale

Europa dziś i jutro. Włochy
w kontekście europejskim
czwartek|giovedì 24.05 godz.|ore 14.00
Wydzial Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, Warszawa

W ramach corocznego cyklu interdyscyplinarnych seminariów
italianistycznych „Europa wczoraj, dziś i jutro. Kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język. Włochy w kontekście
europejskim” w tym roku odbędzie się seminarium poświęcone
często pomijanym w klasycznym programie studiów filologicznych dziejom Republiki Włoskiej, począwszy od jej narodzin po
II wojnie światowej. Zaproszeni goście, nie tylko z Włoch –
wybitni historycy, politolodzy i kulturoznawcy przybliżą nam ten
fascynujący okres głębokich przemian, bez których nie sposób
zrozumieć współczesną Italię i jej tożsamość.

Nell’ambito del ciclo annuale di seminari interdisciplinari “L’Europa
ieri, oggi e domani. Cultura, questioni politiche, letteratura, lingua.
L’Italia in un contesto europeo” il seminario di quest’anno viene
dedicato alla storia della Repubblica Italiana a partire dalla sua
nascita subito dopo la seconda guerra mondiale, un periodo che
viene spesso trascurato nel classico programma di studi filologici.
Tra gli ospiti invitati – non solo dall’Italia – figurano storici di spicco,
politologi ed esperti di cultura che ci avvicineranno a questo
affascinante periodo di profondo cambiamento, senza il quale è
impossibile comprendere l’Italia contemporanea e la sua identità.

Marina Valensise. Wykład | Conferenza
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Jan Gawroński e Luciana Frassati-Gawrońska
czwartek|giovedì 24.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Jan Gawroński i Luciana Frassati-Gawrońska byli “europejską
parą” par exellence i pełnili ważna rolę w historii polskiej i
włoskiej. Jan Gawroński był dyplomatą Rzeczpospolitej w okresie
międzywojennym. Luciana Frassati była córka Alfredo Frassati,
założyciela dziennika „La Stampa”. Jan i Luciana spotkali się w 1921
r. w Berlinie, gdzie jej ojciec pełnił funkcję Ambasadora Włoch. Młodzi
pobrali się w 1925 r. i od 1932 do 1938 para spędziła dramatyczne
lata w Wiedniu, co zostało opisane przez Gawrońskiego w książce
„Moja misja w Wiedniu 1932-1938”, opublikowanej w Warszawie w
1965 r. Dziennikarka Marina Valensise kierowała Włoskim Instytutem
Kultury w Paryżu w latach 2012-2016. Od 1996 r. współpracuje z „Il
Foglio” i innymi tygodnikami. Aktualnie pracuje nad biografią Luciany
Frassati-Gawroński dla Marsilio Editor.

Jan Gawroński e Luciana Frassati-Gawrońska furono una “coppia
europea” per eccellenza ed ebbero un ruolo significativo nella storia
polacca e italiana. Jan Gawroński fu diplomatico della Repubblica
di Polonia nel periodo tra le due guerre. Luciana Frassati era figlia
di Alfredo Frassati, il fondatore del quotidiano italiano “La Stampa “.
Jan e Luciana si incontrarono nel 1921 a Berlino, dove il padre di lei
era Ambasciatore d’Italia. I due si sposarono nel 1925 e dal 1932 al
1938 la coppia trascorse anni drammatici a Vienna come descritto da
Gawroński nel volume La mia missione a Vienna 1932-1938 pubblicato
a Varsavia nel 1965. La giornalista Marina Valensise ha diretto l’Istituto
italiano di cultura a Parigi dal 2012 al 2016. Dal 1996 collabora con
«Il Foglio» e vari settimanali. Attualmente lavora a una biografia di
Luciana Frassati-Gawrońska che uscirà per i tipi di Marsilio Editori.

I Tydzień “Robić Kino”
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I Settimana ”Fare cinema”

Marco Gargiulo: Plurilinguismo
nel cinema italiano degli anni 2000

środa|mercoledì 23.05 godz.|ore 18.00

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

Lingwistyczna historia włoskiego kina może być odczytana jako próba
ograniczenia wielojęzycznego chaosu, który jest obecny w społeczeństwie
włoskim; analizując jego cechy można określić drogę prowadzącą od
niewielkich lokalnych odmian podstawowego języka, po dialektykę
naśladowczą, stereotypową czy też ekspresyjną w neorealizmie lat ’80 i
do, czasem niepewnych czy też błędnych, mieszanek ostatnich lat. Marco
Gargiullo proponuje analizę przedstawienia (neo)dialektyki miejskiej w
najnowszym kinie włoskim na przykładach takich autorów jak Soldini,
Garrone, Sorrentino, Ponti, Crialese, Diritti, Mereu, Marcias, Carpignano,
Rosi, Vannucci. W tak zwanych rodzajach neo-neorealizmu i docufiction
języki i dialekty pełnią funkcje kodu świata realnego i są przyjmowane,
przynajmniej tak się wydaje, bez zastrzeżeń lub też spychając na drugi
plan funkcję czysto narracyjną.

La storia linguistica del cinema in Italia può essere letta come un
tentativo di riduzione del caos plurilingue presente nella società
italiana; studiandone le caratteristiche si può individuare un percorso
che conduce dalle lievi coloriture locali delle origini a una dialettalità
imitativa, stereotipata o espressiva col neorealismo fino agli anni ‘80
e a miscele a volte incerte e confuse nelle più recenti esperienze.
Marco Gargiulo propone un’analisi della rappresentazione della (neo)
dialettalità urbana nel recente cinema italiano negli esempi di autori
come Soldini, Garrone, Sorrentino, Ponti, Crialese, Diritti, Mereu,
Marcias, Carpignano, Rosi, Vannucci. Nei cosiddetti generi del neoneorealismo e della docufiction lingue e dialetti fungono da codici del
reale e vengono accolti, almeno apparentemente, senza pregiudizi o
mettendone in secondo piano la funzione meramente narrativa.

Rok protestu 1968 w kinie europejskim | Cinema
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Teorema
niedziela|domenica 27.05 godz.|ore 18.00
Centrum Dialogu im. M. Edelmana

ul. Wojska Polskiego 83 (Park Ocalałych), Łódź

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.

Sztuka współczesna. Wystawa

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Arte contemporanea. Mostra

Segni. Luigi Di Sarro
środa|mercoledì 30.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Luigi Di Sarro przedstawiał swoje dzieła na znaczących wystawach
narodowych i międzynarodowych od roku 1956. Jego poszukiwania,
świadome i samotne, odbywały się w latach Sześćdziesiątych i
Siedemdziesiątych. Był wytrwałym eksperymentatorem rysunku,
który uprawiał codziennie, malarstwa, rytownictwa, rzeźby i
fotografii, którym towarzyszyła eksploracja świata dźwięków,
performance i wiele więcej. Wystawa opracowana przez Carlotta
Sylos Calò obejmuje ok. 50 dzieł i opowiada o pracy Luigi Di Sarro,
dzieląc ją na tematy – autoportret, znak, ruch – tak, by w kompletny
sposób przedstawić modus operandi artysty, zorientowanego na
eksperymentowanie i skupionego, w latach ’60 i ’70, na niektórych
aspektach znaku, światła i ruchu, na fotografii czarno-białej i
kolorowej, na rysunku i rzeźbie.

Fin dal 1956 Luigi Di Sarro espone in significative manifestazioni
artistiche nazionali e internazionali. La sua ricerca informata e
solitaria si svolge lungo gli anni Sessanta e Settanta. Accanito
sperimentatore al disegno, che pratica quotidianamente, alla pittura,
all’incisione, alla scultura e alla fotografia aggiunge l’esplorazione
del mondo dei suoni, della performance e altro ancora. La mostra
curata da Carlotta Sylos Calò raccoglie circa 50 pezzi e racconta la
produzione di Luigi Di Sarro organizzandola per temi - l’autoritratto,
il segno, il movimento - in modo da dare un saggio completo
del modus operandi dell’artista, orientato alla sperimentazione
e incentrato, tra anni Sessanta e Settanta, su alcuni aspetti del
segno, della luce e del movimento, nella fotografia in bianco e nero
e in quella a colori, nel disegno e nella scultura.

Klub Seniora “Ciao Italia!” | Cinema
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Nuovo Cinema Paradiso
czwartek|giovedì 31.05 godz.|ore 11.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50A, Warszawa

Reżyseria Giuseppe Tornatore (1988), występują Philippe Noiret,
Salvatore Cascio, Jacques Perrin, Leo Gullotta, Leopoldo Trieste,
Agnese Nano. Dwa lata po zakończeniu II Wojny Światowej, w
małym miasteczku sycylijskim Ciancaldo, kino jest jedyną rozrywką.
Hałaśliwej, ale i uczuciowej publiczności, „proboszcz-zarządca”
wyświetla sławne amerykańskie i włoskie filmy, po wcześniejszych
cięciach, nad którymi pracuje stary Alfredo, kinooperator
wprowadzający do zawodu operatora Salvatore, dziesięcioletniego
miłośnika kina, syna żołnierza zagonionego w Rosji.

Regia di Giuseppe Tornatore (1988), con Philippe Noiret, Salvatore
Cascio, Jacques Perrin, Leo Gullotta, Leopoldo Trieste, Agnese
Nano. Due anni dopo la fine della II Guerra Mondiale a Ciancaldo,
un paese siciliano, il cinema è l’unico divertimento. Davanti ad una
platea chiassosa, ma anche emotiva, il “parroco-gestore” fa passare
sullo schermo celebri film americani e italiani, dopo adeguati tagli di
cui si occupa l’anziano Alfredo, il proiezionista, che inizia ai misteri
della macchina da proiezione Salvatore, un ragazzino di dieci anni
figlio di un disperso in Russia e fanatico frequentatore del cinema.

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

Stai lontana da me
czwartek|giovedì 31.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Alessio Maria Federici (2013), występują Luc Bossi,
Edoardo Maria Falcone. Jacopo Leone jest jednym z najlepszych
terapeutów małżeństw, który z łatwością potrafi rozwiązać problemy
małżeńskie par przechodzących kryzys. Niestety jego własne życie
uczuciowe to katastrofa. Od dziecka przynosi pecha wszystkim
swoim kobietom, które wplątuje w dziwne i tragikomiczne wypadki,
spowodowane przez jego starą przyjaciółkę ze szkoły Simonę, która
przeklęła go za to, że ją zdradził. Teraz, gdy jest już dorosły, stara
się nie zbliżać do żadnej kobiety i pozostać singlem.
Pewnego dnia spotyka Sarę, fascynującą panią architekt, w
której się zakochuje od pierwszego wyjrzenia. Ona odwzajemnia
to uczucie, ale będzie musiała stawić czoła pechowi i
niepowodzeniom, które ją spotykają.

Regia di Alessio Maria Federici (2013), con Luc Bossi, Edoardo
Maria Falcone. Jacopo Leone è uno dei migliori consulenti di
coppia in circolazione, che riesce a risolvere i problemi di coppie
in crisi con estrema disinvoltura, peccato però che la sua vita
sentimentale sia un disastro. Fin da bambino porta sfortuna a tutte
le donne che si sono fidanzate con lui, che rimangono coinvolte
in bizzarri e tragicomici incidenti per colpa di una sua vecchia
compagna di scuola, Simona, che lo ha maledetto per averla
tradita davanti ai suoi occhi. Ormai adulto cerca in nessun modo di
avvicinarsi ad una donna e di rimanere single. Un giorno incontra
Sara, affascinante architetto di cui si innamora all’istante. Lei lo
ricambia, ma dovrà resistere a tutte le disavventure e sfortune che
la colpiscono.

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

55

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

