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program / programma
lipiec / luglio 2018

kalendarz
3. VII
5. VII
6. VII
10. VII
12. VII
14. VII
17. VII

Lato z kinem włoskim: “Ostatnie prosecco hrabiego Ancilotto” w reżyserii Antonio Padovan

Cinema Italiano d’Estate: “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan

Filmowe czwartki: “Signorina Effe” w reżyserii Wilma Labate

Giovedì Film: “Signorina Effe” di Wilma Labate

Aldo Salvadori. Wystawa

Aldo Salvadori. Mostra

Lato z kinem włoskim: “Wielkie Marzenie” w reżyserii Michele Placido
Cinema Italiano d’Estate: “Il grande sogno” di Michele Placido

Filmowe czwartki: “Alza la testa” w reżyserii Alessandro Angelini
Giovedì Film: “Alza la testa” di Alessandro Angelini

Festiwal Teatrów Ulicynzch - Ondadurto Teatro: “CAFE EURØPA”
Festival del Teatro di strada - Ondadurto Teatro: ” CAFE EURØPA”

Lato z kinem włoskim: “My Italy” w reżyserii Bruno Colella
Cinema Italiano d’Estate: “My Italy” di Bruno Colella

calendario
19. VII
21. VII
24. VII
26. VII
29. VII
31. VII
31. VII

3

Filmowe czwartki: “Civico 0” w reżyserii Citto Maselli
Giovedì Film: “Civico 0” di Citto Maselli

Mazurski Festiwal Operowy “Belcanto”
Festival Operistico della Masuria “Belcanto”

Lato z kinem włoskim: “Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” w reżyserii Paolo Genovese
Cinema Italiano d’Estate: “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese

Filmowe czwartki: “Il papà di Giovanna” w reżyserii Pupi Avati
Giovedì Film: “Il papà di Giovanna” di Pupi Avati

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “Troppa grazia” w reżyserii Gianni Zanasi
Film Festival delle Due Rive: “Troppa grazia” di Gianni Zanasi

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “Figlia mia” w reżyserii Laura Bispuri
Film Festival delle Due Rive: “Figlia mia” di Laura Bispuri

Lato z kinem włoskim: “Szybki jak wiatr” w reżyserii Matteo Rovere
Cinema Italiano d’Estate: “Veloce come il vento” di Matteo Rovere

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate
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Finché c’è prosecco c’è speranza
wtorek|martedì 03.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Antonio Padovan (2017), występują Giuseppe Battiston,
Rade Serbedzija, Liz Solari, Silvia D’Amico, Roberto Citran, Gisella
Burinato,Teco Celio, Babak Karimi. Akcja filmu rozgrywa się wśród wzgórz
Conegliano i Valdobbiadena, skąd pochodzi prosecco. To tutaj splatają się
losy bohaterów. Właściciela winnicy, hrabiego Desideria Ancillotta (Rade
Serbedzija), walczącego zaciekle o swoją ziemię; dyrektora cementowni
(Andrea Appi), powalonego pewnej deszczowej nocy siłą trzech kul
wystrzelonych z pistoletu; wariata zeskrobującego rdzę z cmentarnych
grobów; niedawno awansowanego policjanta Stucky’ego, pół wenecjanina
pół Persa, nieporadnie prowadzącego śledztwa, przytłoczonego brakiem
doświadczenia i coraz większą ilością nierozwiązanych spraw. To historia
kryminalna, która opowiada o fascynacji ziemią, odurzającej mocy
bąbelków i konflikcie między zachłannością a poszanowaniem.

Regia di Antonio Padovan (2017). Con Giuseppe Battiston, Rade
Serbedzija, Liz Solari, Silvia D’Amico, Roberto Citran, Gisella
Burinato,Teco Celio, Babak Karimi. Il film è ambientato tra le colline di
Conegliano e Valdobbiadene dove nasce il prosecco. Qui s’intrecciano le
storie di un conte-vignaiolo, il conte Desiderio Ancillotto (Rade Serbedzija)
che combatte per il suo territorio; del direttore di un cementificio (Andrea
Appi) che in una notte di pioggia cade nel fango per sempre, freddato
da tre colpi di pistola; di un matto che gratta la ruggine dalle tombe
del cimitero; del neopromosso poliziotto Stucky, per metà veneziano
e per metà persiano (Giuseppe Battiston) che tenta goffamente di
portare avanti le indagini, schiacciato dall’inesperienza e dal peso di
ingombranti questioni irrisolte. Un giallo che racconta il fascino della terra,
l’effervescenza delle bollicine, il conflitto tra avidità e rispetto.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Signorina Effe
czwartek|giovedì 05.07 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Wilma Labate (2007), występują Filippo Timi, Valeria
Slarino, Sabrina Impacciatore, Fausto Paravidino. Każda rodzina
ma swój atut. Matrona, rodzina robotnicza pochodząca z południa i
mieszkająca w Turynie, ma Emmę. Emma pracuje w Fiacie w nowo
powstałym dziale informatycznym. Ciężko pracowała już od dziecka
by zmazać piętno pochodzenia i żyć z podniesiona głową. Teraz ma
zdobyć dyplom z matematyki i wyjść za mąż za Silvio, kierownika
turyńskiego przedsiębiorstwa, wdowca z córką. Jest wrzesień 1980
roku, FIAT ogłasza, że zwolni 15 tysięcy robotników. Rozpoczyna
się długi i męczący strajk, który potrwa 35 dni. W klimacie otwartych
walk między firmą a robotnikami, Emmę coraz bardziej pociąga
młody chłopak pracujący przy prasie, Sergio.
© Claudio Iannone

Regia di Wilma Labate (2007). Con Filippo Timi, Valeria Slarino,
Sabrina Impacciatore, Fausto Paravidino. Ogni famiglia ha il suo
cavallo dato per vincente. I Martano, una famiglia operaia di origine
meridionale trapiantata a Torino, hanno Emma. Emma è impiegata
alla Fiat in un settore nuovo, quello informatico. Ha lavorato sodo
fin da piccola per cancellare la sua origine e risalire la china. Ora
sta per laurearsi in matematica ed è prossima a sposare Silvio, un
dirigente dell’azienda torinese, vedovo, con una figlia. E’ il settembre
1980, la Fiat annuncia che licenzierà quindicimila operai. Ha inizio il
lungo durissimo sciopero che durerà 35 giorni. Nel clima di scontro
senza quartiere tra azienda e classe operaia, Emma è sempre più
attratta da un giovane militante che lavora alle presse, Sergio.

Sztuka współczesna. Wystawa

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Arte contemporanea. Mostra

Aldo Salvadori. Intymny
portret kobiecego wnętrza
06.07 - 21.07 (pon.-pią. 11-19; sob. 11-16)
DESA Unicum

ul. Piękna 1A, Warszawa

Nigdy wcześniej niepokazywane w Polsce, dzieła włoskiego mistrza
Aldo Salvadoriego przywodzą na myśl najlepsze płótna Amedeo
Modiglianiego. Martwe natury artysty stanowią natomiast otwarty
dialog z twórczością malarza Giorgia Morandiego, którego był
serdecznym przyjacielem. Począwszy od 1930 roku Salvadori
wystawiał swoje prace na Biennale w Wenecji, w którym brał
nieprzerwanie udział aż do 1956 roku. Jego obrazy wystawiane były
na wystawie indywidualnej w Palazzo Strozzi we Florencji (1979)
oraz w Palazzo della Permanente w Mediolanie (1991) i na licznych
wystawach zbiorowych w towarzystwie światowej sławy artystów:
Giorgia de Chirico, Pierre’a Bonnarda oraz Édouarda Vuillarda.

Mai esposte prima d’ora in Polonia, le opere del maestro
italiano Aldo Salvadori riportano alla mente le migliori tele di
Amedeo Modigliani. D’altra parte le nature morte dell’artista
sono un dialogo aperto col lavoro del pittore Giorgio Morandi,
grande amico di Salvadori. A partire dal 1930, Salvadori ha
esposto alla Biennale di Venezia, dove ha continuato a esporre
fino al 1956. I suoi dipinti sono stati oggetto di una mostra
personale a Palazzo Strozzi a Firenze (1979) e al Palazzo della
Permanente a Milano (1991) e in numerose mostre collettive in
compagnia di artisti di fama mondiale come Giorgio de Chirico,
Édouard Vuillard e Pierre Bonnard.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

11

Il grande sogno
wtorek|martedì 10.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Michele Placido (2009), występują Riccardo
Scamarcio, Jasmine Trinca, Luca Argentero, Massimo
Popolizio, Alessandra Acciai. Nicola jest młodym policjantem,
który kocha teatr i chciałby zostać aktorem. Laura jest
studentką o katolickim wychowaniu, gotową do walki z
niesprawiedliwością. Libero jest liderem ruchu studenckiego.
Są lata sześćdziesiąte i wydarzenia roku ’68 i jego przemiany.
Marzenia są subiektywne i indywidualne, podobnie jak pamięć o
strajkach studenckich sprzed kilkudziesięciu lat. „Wielkie marzenie” to
film o radzeniu sobie z wieloznacznością i różnorodnością wspomnień
tamtych wydarzeń. Paradoksalnie jednym z głównych bohaterów jest
policjant pacyfikujący protesty studenckie.

Regia di Michele Placido (2009). Con Riccardo Scamarcio,
Jasmine Trinca, Luca Argentero, Massimo Popolizio, Alessandra
Acciai. Nicola è un giovane poliziotto che ama il teatro e vorrebbe
diventare attore. Laura è una studentessa universitaria di matrice
cattolica pronta a lottare contro l’ingiustizia. Libero è un leader
del movimento studentesco. Gli anni sono quelli che precedono,
attraversano e seguono il 1968 e i suoi rivolgimenti. I sogni sono
soggettivi e individuali, come lo è la memoria degli scioperi degli
studenti di decenni fa. “Il grande sogno” è un film sul modo di
affrontare l’ambiguità e la diversità dei ricordi di quegli eventi.
Paradossalmente, uno dei personaggi principali è un poliziotto che
cerca di sopire le proteste studentesche.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Alza la testa
czwartek|giovedì 12.07 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Alessandro Angelini (2009). występują Sergio Castellitto,
Gabriele Campanelli, Giorgio Colangeli, Anita Kravos, Augusto
Fornari. Mero, wyspecjalizowany robotnik stoczni, jest samotnym
ojcem. Lorenzo, syn, który urodził się ze związku z młoda
Albanką, jest jego jedynym sensem życia, a jego marzeniem jest
by chłopak został mistrzem boksu, wyzwalając go z anonimowej
kariery dyletanta. Dlatego trenuje go zaciekle, ucząc dzień po
dniu jak zadawać ciosy i chronić się przed niskimi ciosami życia.
Równowagę ich stosunków zakłóca powrót Denisy, matki Lorenza,
i spotkanie syna z młodą Aną. Dla mero próby się kończą, będzie
się musiał zmierzyć z bóle, swoimi uprzedzeniami i rozłąką z naszą
Północą.

Regia di Rocco Mortelliti (2010). Con Alessandro Angelini (2009).
występują Sergio Castellitto, Gabriele Campanelli, Giorgio Colangeli,
Anita Kravos, Augusto Fornari. Mero, operaio specializzato in un cantiere
nautico, è un padre single. Lorenzo, il figlio nato da una relazione
con una ragazza albanese, è la sua unica ragione di vita e il sogno
dell’uomo è che il ragazzo diventi un campione di boxe, riscattando così
la sua anonima carriera da dilettante. Per questo lo allena duramente,
insegnandogli giorno dopo giorno a tirar pugni e a proteggersi dai colpi
bassi della vita. L’equilibrio di questo rapporto è sconvolto dal ritorno di
Denisa, la madre di Lorenzo, e dall’incontro tra il figlio e la giovane Ana.
Le prove per Mero non sono finite e dovrà confrontarsi con il dolore, con
i propri pregiudizi e con la lontananza del nostro Nord Est.

Festiwal Teatrów Ulicynzch | Festival del Teatro di strada

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Ondadurto Teatro: “CAFE EURØPA”
sobota|sabato 14.07 godz.|ore 22.00
Parking przy Arenie

ul. Gen. J. Bema 73-89 - Toruń

Ondadurto Teatro to grupa teatralna założona w 2005 roku w
Rzymie. Ich działania oscylują głównie wokół teatru fizycznego,
sztuki cyrkowej oraz teatru gestu. Zróżnicowane techniki ekspresji
tworzą mocny język wizualny, przy pomocy którego artyści potrafią
wchodzić w interakcje z ludźmi w każdym wieku oraz dotrzeć do
międzynarodowej publiczności. Spektaklem „CAFE EURØPA”,
teatr Ondadurto czerpie przyjemność z wyśmiewania się z przywar
i hipokryzji ludzkości. Luźno oparty na arcydziele kinowym
„Dogville” Larsa von Triera i tragikomicznej sztuce „Wizyta starszej
pani” Friedricha Dürrenmatta, „CAFE EURØPA” jest alegorią
nowoczesnego społeczeństwa, groteskową opowieścią, w której do
rzeczywistości przenika poezja, a do świata snów – okrucieństwo
codziennego życia.

Ondadurto Teatro è una compagnia teatrale fondato nel 2005 a
Roma. La loro attività artistica ruota principalmente attorno al teatro
fisico, all’arte circense e al teatro gestuale. Diverse tecniche di
espressione creano un forte linguaggio visivo attraverso il quale gli
artisti possono interagire con persone di tutte le età, di qualsiasi
gruppo etnico e culturale, e raggiungere un pubblico internazionale.
Con lo spettacolo “CAFE EURØPA”, il teatro di Ondadurto ride dei
vizi e dell’ipocrisia dell’umanità. Liberamente ispirato al capolavoro
cinematografico “Dogville” di Lars von Trier e all’opera tragicomica
“La visita della vecchia signora” di Friedrich Dürrenmatt, “CAFE
EURØPA” è un’allegoria della società moderna, un racconto
grottesco in cui la poesia permea la realtà e nel mondo dei sogni: la
crudeltà della vita quotidiana.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate
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My Italy
wtorek|martedì 17.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Bruno Colella (2017), występują Bruno Colella, Lina Sastri,
Piera Degli Esposti, Alessandro Haber, Serena Grandi, Nino Frassica,
Luisa Ranieri, Rocco Papaleo, Sebastiano Somma, Angelo Bassi, Remo
Remotti, Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, Tony Esposito, Enzo
Gragnaniello, Mark Kostabi, Thorsten Kirchhoff, H. H. Lim, Krzysztof
M. Bednarski. Włoski producent i jego asystent jeżdżą po Europie w
poszukiwaniu funduszy na projekt filmowy, który opowie o życiu i dziełach
czterech artystów współczesnych: Amerykanina Marka Kostabi, Polaka
Krzysztof Bednarskiego, Chińczyka H.H. Lim i Duńczyka Thorsten
Kirchhoff. Czterem bohaterom, wszyscy mieszkają we Włoszech i mają
domy w Rzymie, jak również w swoich krajach, przytrafiają się różne
przygody, czasami niewiarygodne, które często przeradzają się w komedię.

Regia di Bruno Colella (2017). Con Bruno Colella, Lina Sastri, Piera
Degli Esposti, Alessandro Haber, Serena Grandi, Nino Frassica,
Luisa Ranieri, Rocco Papaleo, Sebastiano Somma, Angelo
Bassi, Remo Remotti, Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, Tony
Esposito, Enzo Gragnaniello, Mark Kostabi, Thorsten Kirchhoff,
H. H. Lim, Krzysztof M. Bednarski. Un produttore italiano e il suo
assistente girano per l’Europa alla ricerca di fondi per un progetto
cinematografico che racconterà la vita e le opere di quattro artisti
contemporanei: l’americano Marek Kostabi, il polacco Krzysztof
Bednarski, il cinese H.H. Lim e Dane Thorsten Kirchhoff. Ai quattro
eroi che vivono tutti in Italia e hanno casa a Roma accadono molte
avventure, a volte incredibili, che spesso si trasformano in commedia.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Civico 0
czwartek|giovedì 19.07 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Citto Maselli (2007), występują Ornella Muti, Massimo
Ranieri, Letizia Sedrick. Civico 0 (numer domu 0) już w tytule
przedstawia dramatyzm, jaki chce opowiedzieć film. Bezdomni,
bez miejsca zamieszkania, bez zameldowania. Żadnego adresata.
Kto mógłby szukać osoby nie istniejącej? To warunki w jakich żyją
miliony ludzi na całym świecie, ludzi, których przeznaczeniem jest
cierpienie i bieda. Stella to młoda Etiopka, która przeszła na piechotę
przez pustynię, by dotrzeć do Włoch, mając nadzieję na pracę.
Po odnalezieniu Josepha, swojego dawnego towarzysza z Afryki,
tych dwoje się pobiera i żyje z dnia na dzień, przemieszczając się z
miasta do miasta, by choć na chwilę znaleźć jakąś pracę sezonową.

Regia di Citto Maselli (2007), con Ornella Muti, Massimo Ranieri,
Letizia Sedrick. Civico 0 presenta già nel titolo tutta la drammatica
realtà che vuole raccontare il film. Senza tetto, senza fissa
dimora, non rintracciabili ad un domicilio. Nessun destinatario.
Chi mai potrebbe cercare qualcuno che non esiste? Questa è la
condizione in cui vivono milioni di persone in tutto il mondo, persone
destinatarie solo di sofferenze e stenti. Stella, giovane etiope
che ha attraversato a piedi il deserto per giungere in Italia, nella
speranza di un lavoro. Dopo aver ritrovato Joseph, un suo vecchio
compagno africano, i due si sposano e vivono di stenti, spostandosi
di città in città per cogliere l’attimo di un faticoso impiego stagionale.

Mazurski Festiwal Operowy “Belcanto”
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Festival Operistico della Masuria “Belcanto”

Bel Canto
sobota|sabato 21.07 godz.|ore 20.00
Amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie
Ul. Jaszczurcza Góra, Mrągowo

Pomysł Festiwalu powstał w 2016 r. z myślą o umożliwieniu zarówno
mieszkańcom jak i licznie przebywającym w naszym mieście turystom
obcowania ze światem opery na najwyższym poziomie. Poprzednie
edycje festiwalu pokazały, że muzyka operowa to nie tylko sztuka dla
koneserów w smokingach. Festiwal to wspaniałe wydarzenie muzyczne
na najwyższym światowym poziomie artystycznym w przepięknej scenerii
mrągowskiego amfiteatru położonego nad malowniczym jeziorem Czos.
W trakcie wieczoru gali Orkiestra symfoniczna Fundacji Avangart pod
dyrekcją Raffaele Mascolo wykona najsławniejsze szlagiery opery,
operetki, musicalu, filmu oraz muzyki pop w opracowaniu na orkiestrę
symfoniczną. Z Włoch przyjadą również Elena Bakanova, Claudio Rocchi
– wybitny tenor, uczeń Luciano Pavarotti – i Valerio Cardone.

L’idea del festival è sorta nel 2016 allo scopo di consentire ai
residenti e ai molti villeggianti di comunicare con il mondo della
lirica al più alto livello. Le precedenti edizioni del festival hanno
dimostrato che la musica operistica non è solo un’arte per
intenditori in smoking. Il festival è un grande evento musicale di
altissimo valore artistico nella splendida cornice dell’anfiteatro di
Mrągowo situato sul pittoresco lago Czos. Durante la serata di gala
l’Orchestra sinfonica della Fondazione Avangart diretta da Raffaele
Mascolo eseguirà i brani più famosi dell’opera, dell’operetta, della
musica da film e della musica pop. Dall’Italia provengono anche
Elena Bakanova, Claudio Rocchi – allievo di Luciano Pavarotti – e
Valerio Cardone.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

23

Perfetti sconosciuti
wtorek|martedì 24.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Paolo Genovese (2016), występują Giuseppe Battiston,
Marco Giallini, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Kasia Smutniak, Valerio
Mastandrea, Alba Rohrwacher, Benedetta Porcaroli. Ewa i Rocco
zapraszają na kolację grupę najbliższych przyjaciół, Cosimo i Bianchę,
Lele i Carlottę oraz Peppe, z którymi planują podziwiać tej nocy zaćmienie
księżyca. Gospodarze od dawna przeżywają małżeński kryzys, związany
również ze skomplikowanymi stosunkami z dorastającą córką; druga para
jest krótko po ślubie; trzecia również ma problemy, a Peppe, po rozwodzie,
nie może znaleźć ani pracy ani stałej partnerki. W trakcie kolacji Ewa
proponuje, aby wszyscy położyli na stole swoje telefony komórkowe i
w czasie wieczoru upubliczniali innym każde przychodzące połączenie.
Pomimo początkowego oporu wszyscy przystają na propozycję, jednak
pozornie niewinna gra szybko przeistacza się w coś zupełnie innego...

Regia di Paolo Genovese (2016). Con Giuseppe Battiston, Marco Giallini,
Anna Foglietta, Edoardo Leo, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea, Alba
Rohrwacher, Benedetta Porcaroli. Eva e Rocco invitano a cena a casa
loro gli amici di sempre, Cosimo e Bianca, Lele e Carlotta, e Peppe per
ammirare un’eclissi lunare. I padroni di casa sono ormai da tempo in
crisi, situazione cui contribuisce anche il rapporto conflittuale con la figlia
adolescente; la seconda coppia è invece formata da novelli sposi, i terzi
hanno anche loro i propri problemi, mentre l’ultimo, dopo il divorzio, non
riesce a trovare né un lavoro né una compagna stabile. Durante la cena Eva
propone a tutti di mettere sul tavolo il proprio cellulare e di rivelare ai presenti
il contenuto di tutte le comunicazioni che riceveranno nel corso della serata.
Pur con qualche tentennamento tutti accettano, ma quello che doveva
essere un gioco si trasforma ben presto in qualcosa di totalmente diverso...

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Il papà di Giovanna
czwartek|giovedì 26.07 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Pupi Avati (2008), występują Silvio Orlando, Alba Rohrwacher,
Francesca Neri, Ezio Greggio, Serena Grandi. Giovanna jest nieśmiałą,
niepewną siebie i niezbyt ładną dziewczynką. Jej ojciec, nieudany
malarz, w całości poświęcił się jej edukacji, zapewniając ją co dnia o jej
wyższości intelektualnej i kulturalnej. Jego celem jest zapewnić córce
wielką przyszłość, ale wszystko się zmieni w tragedię, gdy pewnego dnia
Giovanna zabije swoją piękną i hojną koleżankę z klasy. W mieszczańskim
środowisku, w którym doszło do zbrodni, cała sprawa wzbudza wielkie
emocje i zdziwienie. By uniknąć więzienia, dziewczyna zostaje uznana
za chorą na umyśle i zamknięta w szpitalu psychiatrycznym w Reggio
Emilia, gdzie ma pozostać do ukończenia 24 lat. W tym czasie prawie
totalnej izolacji, jedyna osobą opiekującą się nią jest ojciec, który
specjalnie z tego powodu przenosi się z Bolonii do Reggio.

Regia Pupi Avati (2008). Con Silvio Orlando, Alba Rohrwacher,
Francesca Neri, Ezio Greggio, Serena Grandi. Giovanna è una
bambina timida, insicura e non troppo bella. Il papà, un pittore fallito,
è completamente dedicato alla sua educazione, rassicurandola ogni
giorno della sua superiorità intellettuale e culturale. Il suo obiettivo è
quello di darle un grande futuro, ma tutto si trasformerà in tragedia
quando un giorno Giovanna uccide la sua bella e generosa compagna
di banco. Nell’ambiente borghese in cui il delitto è avvenuto la vicenda
provoca forte emozione ed incredulità. Evitando il carcere, la ragazza
viene ritenuta non sana di mente e perciò rinchiusa in un ospedale
psichiatrico a Reggio Emilia dove rimarrà fino all’età di 24 anni. Durante
questo periodo di quasi totale isolamento, l’unica persona che si occupa
di lei è il padre che si trasferisce appositamente a Reggio da Bologna.

12. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
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Evento speciale

Troppa grazia
niedziela|domenica 29.07 godz.|ore 16.30
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Gianni Zanasi (2018), występują Alba Rohrwacher,
Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli.
Lucia jest geodetą wyspecjalizowanym w wykazach katastralnych,
znana z pedanterii, z jaką stara się „robić wszystko jak należy”. Ale
jej życie wcale nie jest poukładane: w wieku 18 lat urodziła córkę,
Rosę, owoc przelotnej miłostki; właśnie zakończyła wieloletnią
relacje z Arturo; jej tymczasowa praca nie wystarcza na dożycie
do końca miesiąca. Korzystając z jej słabości finansowej, Paolo,
burmistrz miasteczka, powierza jej zadanie przeprowadzenia
pomiarów na terenie, gdzie pewien przedsiębiorca chce
skonstruować imperium mieszkaniowe. Ale teren ten jest obciążony
problemami, które Lucia może od razu stwierdzić, chociaż nie
widzi jeszcze dokładnie ich rozmiarów. Paolo natomiast prosi ją „by
przymknęła na to oko”.

Regia di Gianni Zanasi (2018) con Alba Rohrwacher, Elio
Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli.
Lucia è una geometra specializzata in rilevamenti catastali, nota
per la pignoleria con cui insiste nel “fare le cose per bene”. La
sua vita, però, è tutto fuorché precisa: a 18 anni ha avuto una
figlia, Rosa, da un amore passeggero; ha appena chiuso una
relazione pluriennale con Arturo; il suo lavoro precario non basta
ad arrivare a fine mese. Approfittando della sua vulnerabilità
economica, Paolo, il sindaco del paese, le affida il compito di
effettuare un rilevamento su un terreno dove un imprenditore
vuole costruire un impero immobiliare. Ma su quel terreno
incombe un problema che Lucia individua immediatamente,
anche se non ne vede con chiarezza i contorni. Paolo invece le
chiede di “chiudere un occhio”.

12. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

29

Evento speciale

Figlia mia
wtorek|martedì 31.07 godz.|ore 18.30
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Laura Bispuri (2018), występują Valeria Golino, Alba
Rohrwacher, Sara Casu, Michele Carboni, Udo Kier. Sardynia.
Mała Vittoria (10 lat) jest bardzo związany z matką Tiną. W
rozpadającym domku poza miastem mieszka Angelica, która
często jest pijana i szuka uczucia w ramionach mężczyzn,
którzy chcą od niej tylko seksu. Angelica jest naturalną matką
Vittori i, w chwili gdy zostaje wyeksmitowana, Tina ma nadzieję,
że definitywnie uwolni się od jej obecności. Ryzyko, że ujawni
dziewczynce, że jest jej matką, wciąż jest realne. Jeszcze bardziej
gdy Vittoria i Angelica zaczynają się do siebie zbliżać.

Regia di Laura Bispuri (2018). con Valeria Golino, Alba
Rohrwacher, Sara Casu, Michele Carboni, Udo Kier. Sardegna.
La piccola Vittoria (10 anni) ha una stretta relazione con sua
madre Tina. In una casa in degrado fuori dal paese vive Angelica
che è spesso ubriaca e cerca affetto tra le braccia di uomini
che sono solo interessati al sesso. Angelica è la madre naturale
di Vittoria e, nel momento in cui viene sfrattata, Tina spera di
liberarsi in modo definitivo della sua presenza. Perché il rischio
che riveli la propria maternità alla bambina è sempre in agguato.
Ancora di più quando Vittoria e Angelica iniziano ad avvicinarsi.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate
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Veloce come il vento

wtorek|martedì 31.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Matteo Rovere (2016), występują Stefano Accorsi, Matilda
De Angelis, Tatiana Luter, Roberta Mattei, Rinat Khismatouline,
Paolo Graziosi, Lorenzo Gioielli, Giulio Pugnaghi. Giulia De Martino
mieszka wraz ze swoim braciszkiem Nico w niewielkim domku
na wsi w regionie Emilia Romagna. Jej matka opuściła rodzinę,
a starszy brat Loris, legenda rajdów samochodowych, który
skończył swoją karierę jako narkoman, żyje obecnie w przyczepie
campingowej. Giulia ma pasję motoryzacyjną we krwi od zawsze. W
końcu pochodzi z rodziny, w której od pokoleń rodzą się mistrzowie
wyścigów samochodowych. Sama jest utalentowanym pilotem,
jako zaledwie 17-latka uczestniczyła wraz z ojcem we włoskim GT
Championship. Ale pewnego dnia wszystko się zmienia. Opuszcza ją
też ojciec i Giulia zmuszona jest sama stawić czoła rajdom i życiu.

Regia di Matteo Rovere (2016). Con Stefano Accorsi, Matilda De
Angelis, Tatiana Luter, Roberta Mattei, Rinat Khismatouline, Paolo
Graziosi, Lorenzo Gioielli, Giulio Pugnaghi. Giulia De Martino vive
in una cascina nella campagna dell’Emilia Romagna con il fratellino
Nico. Sua madre se ne è andata di casa, e suo fratello maggiore
Loris, una leggenda dell’automobilismo da rally, è diventato un
“tossico di merda” parcheggiato in una roulotte. La passione per i
motori scorre da sempre nelle vene di Giulia. Viene da una famiglia
che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche.
Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette
anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario.
Ma un giorno tutto cambia. Anche il padre la abbandona e Giulia si
trova a dover affrontare da sola la pista e la vita.

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

