1

program / programma
sierpień / agosto 2018

kalendarz
2. VIII
3. VIII
4. VIII
7. VIII
9. VIII
14. VIII
16. VIII

Filmowe czwartki: “EX” w reżyserii Fausto Brizzi
Giovedì Film: “EX” di Fausto Brizzi

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “Napoli velata” w reżyserii Ferzan Ozpetek
Film Festival delle Due Rive: “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “Dogman” w reżyserii Matteo Garrone
Film Festival delle Due Rive: “Dogman” di Matteo Garrone

Lato z kinem włoskim: “Terapia małżeńska dla kochanków” w reżyserii Alessio Maria Federici
Cinema Italiano d’Estate: “Terapia di coppia per amanti” di Alessio Maria Federici

Filmowe czwartki: “Generazione mille euro” w reżyserii Massimo Venier
Giovedì Film: “Generazione mille euro” di Massimo Venier

Lato z kinem włoskim: “Made in Italy” w reżyserii Luciano Ligabue

Cinema Italiano d’Estate: “Made in Italy” di Luciano Ligabue

Filmowe czwartki: “Gli amici del bar Margherita” w reżyserii Pupi Avati

Giovedì Film: “Gli amici del bar Margherita” di Pupi Avati

calendario
21. VIII
21. VIII
23. VIII
25. VIII
28. VIII
30. VIII
31.VIII
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Lato z kinem włoskim: “The Place” w reżyserii Paolo Genovese

Cinema Italiano d’Estate: “The Place” di Paolo Genovese

Bella Skyway Festival - AreaOdeon: “Laser Symphony”

Bella Skyway Festival - AreaOdeon: ”Laser Symphony”

Filmowe czwartki: “Malavoglia” w reżyserii Pasquale Scimeca

Giovedì Film: “Malavoglia” di Pasquale Scimeca

75. Rocznice Powstania w Getcie Warszawskim: Okno na Waliców

75° Anniversario dell’Insurrezione del Ghetto di Varsavia: Finestra su Waliców

Lato z kinem włoskim: “Żona czy mąż?” w reżyserii Simone Godano

Cinema Italiano d’Estate: “Moglie e marito” di Simone Godano

Filmowe czwartki: “Il vento fa il suo giro” w reżyserii Giorgio Diritti

Giovedì Film: “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti

XV Festiwal Singera: “Tirateci fuori”. Koncert Riccardo Zannelli
XV Festiwal Singera: “Tirateci fuori”. Concerto di Riccardo Zannelli

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

EX
czwartek|giovedì 02.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Fausto Brizzi (2009), występują Claudio Bisio, Silvio
Orlando, Fabio De Luigi, Nancy Brilli, Flavio Insinna, Cristiana
Capotondi, Gianmarco Tognazzi, Elena Sofia Ricci, Vincenzo
Salemme, Alessandro Gassmann, Malik Zidi, Claudia Gerini. Ex są
jak Feniks odradzający się z popiołów: nigdy nie umierają, zawsze
się gdzieś czają, gotowi zmienić twoje życie. Stosunki z niektórymi
z nich zmienił się w nienawiść, z innymi w przyjaźń, a miłość do
jeszcze innych jest wciąż żywa. Niektórych straci się z oczu z
wyboru, innych bo tak chciał los, a jeszcze innych przez pomyłkę.
Tak czy inaczej stanowią część naszego życia, jeśli dzisiaj jesteśmy
tacy a nie inni to z winy lub dzięki naszym ex. Historia rozpoczyna
się od wielu deklaracji miłośnych i pocałunków... ale czy potem
miłość wciąż trwa? Czy naprawdę żyli długo i szczęśliwie?

Regia di Fausto Brizzi (2009). Con Claudio Bisio, Silvio Orlando,
Fabio De Luigi, Nancy Brilli, Flavio Insinna, Cristiana Capotondi,
Gianmarco Tognazzi, Elena Sofia Ricci, Vincenzo Salemme,
Alessandro Gassmann, Malik Zidi, Claudia Gerini. Gli ex sono
come l’Araba Fenice che rinasce dalle ceneri: non muoiono mai,
sono lì in agguato, pronti a cambiare la tua vita. Con alcuni il
rapporto si è trasformato in odio, con altri in amicizia, con altri,
invece, l’amore è ancora vivo. Alcuni li hai persi di vista per scelta,
altri per un gioco del destino, altri per sbaglio. Comunque fanno
parte della tua vita, se tu oggi sei così come sei, è anche per colpa
o per merito dei tuoi ex. La storia inizia con tante dichiarazioni
d’amore e tanti baci... ma poi l’amore continua? Vissero davvero
tutti felici e contenti?

12. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
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Evento speciale

Napoli velata
piątek|venerdì 03.08 godz.|ore 18.45
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Ferzan Ozpetek (2017), występują Giovanna Mezzogiorno,
Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina
Sastri, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Loredana
Cannata. Wieczorem, na przyjęciu spojrzenie Adrianny krzyżuje
się z uwodzącym i prowokującym spojrzeniem Andrei, młodego,
przystojnego i pewnego siebie chłopaka. Ona nie potrafi umknąć
temu zmysłowemu wyzwaniu i spędzają ze sobą noc. Ale nie wydaje
się, by tak miało się to skończyć, umawiają się na następny dzień.
W niej szybko budzi się uczucie, może początek wielkiej miłości,
która mogłaby odmienić jej życie. Nadchodzi przełom, ale inny niż
ten, którego się spodziewała. Sytuacja błyskawicznie się zmienia gdy
zostaje wplątana w zbrodnię, która wciąga ją w centrum niepokojącego
dochodzenia. Wstrząs, który może zachwiać wszelkie jej pewniki.

Regia di Ferzan Ozpetek (2017). Con Giovanna Mezzogiorno,
Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina
Sastri, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Loredana
Cannata. Una sera ad una festa Adriana incrocia gli sguardi seducenti
e provocatori di Andrea, un giovane attraente e sicuro di sé. Lei non
riesce a sottrarsi a quella schermaglia sensuale e i due trascorrono
così la notte insieme. Ma non sembra chiudersi tutto lì, si danno,
infatti, appuntamento per il giorno dopo. In lei cresce rapidamente un
sentimento più forte, forse l’inizio di un grande amore che potrebbe
cambiarle la vita. La svolta arriva, ma diversamente da come si
aspettava. La situazione precipita quando rimane coinvolta in un delitto
che la trascina al centro di un’indagine dai contorni inquietanti. Uno
scossone capace di minare ogni sua certezza.

12. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
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Evento speciale

Dogman
sobota|sabato 04.08 godz.|ore 17.45
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Matteo Garrone (2017), występują Marcello Fonte, Edoardo
Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida
Baldari Calabria, Gianluca Gobbi, Laura Pizzirani, Aniello Arena. Na
peryferiach, między metropolią a dziką naturą, gdzie jedynym prawem
wydaje się być prawo silniejszego, mieszka Marcello - mały i łagodny
człowiek, który dzieli swoje życie między pracę w skromnym salonie
piękności dla psów, miłość do córki Zofii i dwuznaczny, uzależniający
związek z Simoncino, ex bokserem, który terroryzuje całą dzielnicę.
Po kolejnym poniżeniu, zdecydowany odbudować swoją godność,
Marcello postanawia wymyślić zemstę, której wynik będzie zaskakujący.
„Dogman” to film, który w wolny sposób inspirował się wydarzeniami
mającymi miejsce 30 lat temu, ale nie mający w żaden sposób
odtwarzać prawdziwych faktów.

Regia di Matteo Garrone (2018). Con Marcello Fonte, Edoardo Pesce,
Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari
Calabria, Gianluca Gobbi, Laura Pizzirani, Aniello Arena. In una periferia
sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra
essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che
divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura
per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza
con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo
l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità,
Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato. “Dogman” è
un film che si ispira liberamente ad un fatto di cronaca nera accaduto
trent’anni fa, ma che non vuole in alcun modo ricostruire i fatti come si
dice che siano avvenuti.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate
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Terapia di coppia per amanti
wtorek|martedì 07.08 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Alessio Maria Federici (2017), występują Pietro Sermonti,
Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Fulvio Falzarano,
Anna Ferzetti, Alessandro Carbonara, Giacomo Nasta, Anita Kravos,
Giulia Anchisi. Vivianę i Modesto łączy na tyle burzliwa relacja, że muszą
skorzystać z pomocy jaką daje terapia dla par. Jest tylko jeden problem:
oni nie są parą, a przynajmniej nie oficjalnie. Są kochankami, choć
pozostają w związkach małżeńskich, z których każde ma dziecko. Oboje
są uwięzieni w nieszczęśliwych małżeństwach, nie wiedzą jak rozwiązać
problem, którego stawką jest ich wspólna przyszłość. Rzucić się na
głęboką wodę w pozamałżeńską relację i zaryzykować nowy rozdział
życia, jak chciałaby intrygująca Viviana czy iść za sugestią grubiańskiego
Modesta i kontynuować skomplikowaną podwójną egzystencję.

Regia di Alessio Maria Federici (2017). Con Pietro Sermonti, Ambra
Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Fulvio Falzarano, Anna
Ferzetti, Alessandro Carbonara, Giacomo Nasta, Anita Kravos, Giulia
Anchisi. Viviana e Modesto vivono il loro rapporto in maniera così
tormentata da dover ricorrere a una terapia di coppia. C’è solo un
problema: loro non sono una “coppia”. Non una ufficiale, almeno.
Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati, con un figlio.
Entrambi ingabbiati in matrimoni infelici, non sanno come reagire di
fronte al dilemma che rischia di allontanarli: tuffarsi a capofitto nella
relazione extraconiugale e investire in una nuova vita, come vorrebbe
l’intrigante Viviana; oppure seguire il suggerimento dello sboccato
Modesto e proseguire con l’ingarbugliata doppia esistenza.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Generazione mille euro
czwartek|giovedì 09.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Massimo Venier (2008), występują Valentina Lodovini,
Carolina Crescentini, Alessandro Tiberi, Francesca Inaudi, Paolo
Villaggio, Francesco Mandelli, Francesco Brandi, Roberto Citran,
Natalino Balasso, Steffan Boje. Matteo ma 30 lat, w kieszeni ma
dyplom i wielki talent matematyczny. A jednak z trudem udaje mu
się opłacać czynsz za mieszkanie, które dzieli z Francesco, swoim
najlepszym przyjacielem. W krótkim czasie jego życie zmienia się
w koszmar.. traci narzeczoną, zostaje wyeksmitowany i ryzykuje
utratę pracy. Nagłe pojawienie się Beatrice, nowej współlokatorki,
która chce zostać nauczycielką, i Angeliki, która poza tym, że jest
piękna, jest też szefem marketingu w biurze , w którym pracuje,
naznaczają bieg wydarzeń i zmuszają Matteo, po raz pierwszy w
życiu, do myślenia o przyszłości. I do dokonania wyborów.

Regia di Massimo Venier (2008). Con Valentina Lodovini, Carolina
Crescentini, Alessandro Tiberi, Francesca Inaudi, Paolo Villaggio,
Francesco Mandelli, Francesco Brandi, Roberto Citran, Natalino
Balasso, Steffan Boje. Matteo ha 30 anni, una laurea in tasca e un
gran talento per la matematica. Eppure riesce a stento a pagare l’affitto
dell’appartamento che divide con Francesco, il suo migliore amico. In
breve tempo la sua vita si trasforma in un incubo… perde la fidanzata,
viene sfrattato e come se non bastasse, rischia il lavoro. L’arrivo a
sorpresa di Beatrice, una nuova coinquilina che aspira a diventare
insegnante, e di Angelica, che oltre ad essere molto bella, è anche il
capo del marketing nell’ufficio dove lavora, segneranno profondamente
il corso degli eventi, tanto da costringere Matteo, per la prima volta, a
pensare al futuro. E a fare delle scelte.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

15

Made in Italy
wtorek|martedì 14.08 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Luciano Ligabue (2018), występują Stefano Accorsi, Kasia
Smutniak, Fausto Sciarappa, Walter Leonardi, Tobia De Angelis, Filippo
Dini, Gianluca Gobbi, Alessia Giuliani. Riko ma pięćdziesiąt lat, urodził się
i wychował w małym miasteczku w regionie Emilia Romania. Pracuje w
wytwórni wędlin, tej samej, w której wcześniej pracował jego ojciec. Za
młodu ożenił się z Sarą, fryzjerką. Jest uczciwym człowiekiem, żyje z pracy,
której sam sobie nie wybrał, w domu rodzinnym, który z trudem udaje mu
się utrzymać. Ale choć wiedzie życie przewidywalne i zgodne z zasadami
pożycia społecznego, zawsze może liczyć na grupę prawdziwych przyjaciół i
żonę, którą, mimo wzlotów i upadków, szczerze kocha od samego początku.
Jego syn jest pierwszym członkiem rodziny, który poszedł na studia. Ale Riko
jest również człowiekiem pełnym złości. Złości na czasy, w których przyszło
mu żyć i które zdają się wyznaczać powracające kłopoty i falstarty.

Regia di Luciano Ligabue (2018). Con Stefano Accorsi, Kasia
Smutniak, Fausto Sciarappa, Walter Leonardi, Tobia De Angelis,
Filippo Dini, Gianluca Gobbi, Alessia Giuliani. Riko ha 50 anni, è
nato e cresciuto in una cittadina emiliana: è operaio nel salumificio
dove lavorava suo padre, e ha sposato, molto giovane, Sara,
una parrucchiera. È un uomo onesto, vive di un lavoro che non
ha scelto, nella casa di famiglia che riesce a mantenere a stento,
ma anche se fa una vita preimpostata, seguendo i dettami della
società, può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie
che, tra alti e bassi, ama da sempre. Suo figlio è il primo della
famiglia ad andare all’università. È però anche un uomo molto
arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di
coda e false partenze.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Gli amici del Bar Margherita
czwartek|giovedì 16.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Pupi Avati (2009), występują Laura Chiatti, Fabio De Luigi,
Diego Abatantuono, Luigi Lo Cascio, Luisa Ranieri, Neri Marcorè,
Pierpaolo Zizzi, Bob Messini, Claudio Botosso, Gianni Cavina, Katia
Ricciarelli, Gianni Ippoliti. Bolonia, rok 1954. Taddeo, osiemnastolatek,
marzy by zostać bywalcem w mitycznym Barze Margherita, który znajduje
się pod arkadami naprzeciw jego domu. Mając dokładnie opracowaną
strategię, chłopak zostaje osobistym kierowcą Ala, najbardziej
charyzmatycznego i tajemniczego człowieka w dzielnicy. Dzięki jego
protekcji, Taddeo uda się być świadkiem przygód Bepe, zakochanego
w Marcelli - hostessie z nocnego klubu; perypetii Giana, początkującego
piosenkarza i ofiary okrutnego dowcipu; szaleństw Manuela, złodziejaszka
i maniaka seksualnego; złośliwości Zanchiego, pomysłodawcy krawatów
na gumkę; dziwactw Sartiego, mistrza tańca, zawsze noszącego frak.

Regia di Pupi Avati (2009), con Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Diego
Abatantuono, Luigi Lo Cascio, Luisa Ranieri, Neri Marcorè, Pierpaolo
Zizzi, Bob Messini, Claudio Botosso, Gianni Cavina, Katia Ricciarelli,
Gianni Ippoliti. Bologna, 1954. Taddeo, un ragazzo di 18 anni, sogna di
diventare un frequentatore del mitico Bar Margherita che si trova proprio
sotto i portici davanti a casa sua. Con uno stratagemma, il giovane
diventa l’autista personale di Al, l’uomo più carismatico e più misterioso
del quartiere. Attraverso la sua protezione, Taddeo riuscirà ad essere
testimone delle avventure di Bep, innamorato della entreneuse Marcella;
delle peripezie di Gian, aspirante cantante e vittima di uno scherzo atroce;
delle follie di Manuelo, ladruncolo e sessuofobo; delle cattiverie di Zanchi,
l’inventore delle cravatte con l’elastico; delle stranezze di Sarti, vestito
giorno e notte nel suo smoking e campione di ballo.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate
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The Place
wtorek|martedì 21.08 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Paolo Genovese (2017), występują Valerio Mastandrea, Marco
Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino,
Silvia D’Amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli,
Giulia Lazzarini. Siedzi zawsze w tym samym miejscu. Nie ważne o której
godzinie dnia czy nocy, zawsze go tam znajdziecie, w kącie restauracji,
przy tym samym stoliku, z zeszytem w ręku. Czasami coś w nim pisze,
czasami coś w nim czyta. Nic o nim nie wiemy, ci którzy do niego
przychodzą wiedzą tylko, że jest zdolny spełniać życzenia. Wszelkie
życzenia: bogactwa, wiecznej urody, wierności, seksu, zdrowia, nadziei.
Niektóre prośby są proste, inne trochę bardziej dziwne, ale wszystkie
mają swoją cenę, a cena jaką trzeba zapłacić nigdy nie pozostaje bez
konsekwencji. Anioł? Demon? Oszust? Psycholog? Filantrop?

Regia di Paolo Genovese (2017). Con Valerio Mastandrea, Marco
Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio
Muccino, Silvia D’Amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina
Ferilli, Giulia Lazzarini. Lui è sempre nello stesso posto. Non importa
a che ora del giorno o della notte, lo troverai sempre lì, nell’angolo del
ristorante, allo stesso tavolo, con un taccuino in mano. A volte scrive
qualcosa, a volte legge qualcosa. Non sappiamo nulla di lui, quelli che
vanno da lui sanno solo che è in grado di soddisfare i loro desideri. Tutti
i desideri: ricchezza, bellezza eterna, lealtà, sesso, salute, speranza.
Alcune richieste sono semplici, altre un po’ più strane, ma tutte hanno il
loro prezzo, e il prezzo che devi pagare non è mai senza conseguenze.
Angelo? Demone? Imbroglione? Psicologo? Filantropo?

Bella Skyway Festival

Wstęp wolny | Ingresso libero
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AreaOdeon: “Laser Symphony”
wtorek|martedì 21.08 godz.|ore 20.30
Ratusz Staromiejski

Rynek Staromiejski 1 – Toruń

Symfonia Laserów to interaktywna instalacja, w której nieustannie
zmieniająca się choreografia światła i dźwięku jest determinowana
poprzez ruchy widzów. W atmosferze podobnej do snu, tańczące
promienie laserów, mnożące się przy ziemi, nabierające objętości
w górze, wydobywają z otaczającej architektury każdy szczegół
jej geometrii. Harmonia sugestywnych dźwięków, rozpływających
się dookoła widzów, dopełnia i ubogaca przestrzeń artystycznej
kontemplacji. Każda wiązka lasera przy ziemi jest powiązana z konkretną
nutą muzycznej skali i wyzwala w czasie rzeczywistym sugestywny
dźwięk. Dźwięk ulega zmianie w momencie, gdy widz przecina promień.
AreaOdeon to włoski zespół powołany w 2005 roku, którego ideą jest
upowszechnianie eksperymentowania i nowoczesnych badań do
zastosowania w sztuce i współczesnej kulturze, zdefiniowanych jako
narzędzia zaangażowania i aktywnego udziału społeczeństwa.

Laser Symphony è un’installazione interattiva in cui la coreografia in
costante cambiamento di luce e suono è determinata dai movimenti
degli spettatori. In un’atmosfera simile a un sogno, i raggi laser
danzanti, moltiplicandosi per il suolo, assumono volumi, estrapolano
da ogni architettura circostante ogni dettaglio della sua geometria.
L’armonia di suoni suggestivi, dissolvendosi attorno agli spettatori,
completa e arricchisce lo spazio della contemplazione artistica.
Ogni raggio laser a terra è collegato a una nota specifica della scala
musicale e fa scattare un suono suggestivo in tempo reale. Il suono
cambia quando l’osservatore incrocia il raggio. AreaOdeon è un
team italiano fondato nel 2005, la cui idea è quella di diffondere la
sperimentazione e la ricerca moderna da applicare nell’arte e nella
cultura contemporanea, definiti come strumenti di coinvolgimento e
partecipazione attiva della società.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Malavoglia
czwartek|giovedì 23.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Pasquale Scimeca (2010), występują Antonio Ciurca,
Giuseppe Firullo, Omar Noto, Elena Ghezzi, Doriana La Fauci,
Greta Tomasello, Vincenzo Albanese, Naceur Ben Hammouda. Film
rozpoczyna się pewnego dnia jakiegokolwiek roku na początku trzeciego
tysiąclecia. ‘Ntoni Malavoglia bierze udział w lądowaniu nielegalnych
emigrantów. Na statku jest tez Alef, który korzystając z zamieszania
ucieka. ‘Ntoni mu pomaga; znajduje mu pracę w szklarniach i mieszkanie
w zaułku, gdzie mieszka z rodziną. Malavoglia są rybakami. Mają łódź,
„Opatrzność”, i dom, który wszyscy nazywają „Domem Nieszpułki”.
Rodzina składa się z dziadka Padron ‘Ntoni, Bastianazzo, żony Maruzzy
i dzieci ‘Ntoniego: Meny, Alessi i Lii. ‘Ntoni ma 20 lat, a wszyscy są od
niego młodsi. Są biedni, jak wielu na Sycylii i z trudem skończyli szkołę
obowiązkową. Pewnej nocy „Opatrzność” tonie, a Bastianazzo umiera...

Regia di Pasquale Scimeca (2010), con Antonio Ciurca, Giuseppe Firullo,
Omar Noto, Elena Ghezzi, Doriana La Fauci, Greta Tomasello, Vincenzo
Albanese, Naceur Ben Hammouda. Il film inizia in un giorno di un anno
qualsiasi agli albori del terzo millennio. ‘Ntoni Malavoglia assiste a uno
sbarco di clandestini. Sulla nave c’è Alef, che approfittando della confusione
riesce a scappare. ‘Ntoni l’aiuta; gli trova un lavoro nelle serre e una casa
nel vicolo dove abita con la sua famiglia. I Malavoglia sono pescatori.
Possiedono una barca, la Provvidenza e una casa, che tutti chiamano
“La casa del Nespolo”. La famiglia è composta dal nonno Padron ‘Ntoni,
da Bastianazzo, dalla moglie Maruzza e dai figli ‘Ntoni, Mena, Alessi e
Lia. ‘Ntoni ha 20 anni e gli altri sono tutti più piccoli. Sono ragazzi poveri,
come ce ne sono tanti in Sicilia. che a malapena hanno finito le scuole
dell’obbligo. Una notte la Provvidenza fa naufragio e Bastianazzo muore…

75. Rocznice Powstania w Getcie Warszawskim

Wstęp wolny | Ingresso libero

25

75° Anniversario dell’Insurrezione del Ghetto di Varsavia

“Finestra su Waliców”. Mostra
sobota|sabato 25.08 godz.|ore 17.00
ul. Waliców 14, Warszawa

Teatr Żydowski wspólnie z Władzami Dzielnicy Wola, Wolskim
Centrum Kultury i Fundacją Shalom oraz we współpracy m.in. z
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Wydziałem Architektury
Politechniki Mediolańskiej chcą upamiętnić 75. rocznicę Powstania
w Getcie Warszawskim i śmierci poety getta - Władysława
Szlengla. Wydarzenia odbędą się w symbolicznym miejscu - pod
kamienicą Waliców 14 – wolskim ostańcem, który łączy polską
i żydowską historię Warszawy, a równocześnie jest domem, o
którego zachowanie i rewitalizację stara się od dwóch Profesor
Wydziału Architektury Politechniki Mediolańskiej Guido Morpurgo i
Annalisa de Curtis wraz ze swoimi studentami.

ll Teatro ebraico, il Distretto di Wola, il Centro Culturale Wolski e
la Fondazione Shalom, in collaborazione col museo POLIN e la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano commemorano
il 75° anniversario dell’insurrezione del ghetto di Varsavia e la morte
del poeta del ghetto, Władysław Szlengel. Gli eventi si svolgeranno
in un luogo simbolico, sotto la palazzina popolare di ulica Waliców
14, che unisce la storia polacca ed ebraica di Varsavia, e allo
stesso tempo è il luogo la cui conservazione e valorizzazione sono
oggetto del lavoro di due docenti della Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano,Guido Morpurgo e Annalisa de Curtis, e i loro
studenti.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate
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Moglie e marito
wtorek|martedì 28.08 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Simone Godano (2017), występują Pierfrancesco
Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Gaetano Bruno, Paola
Calliari, Francesca Agostini, Marta Gastini, Flavio Furno, Sebastian
Dimulescu. Sofia (Kasia Smutniak) i Andrea (Pierfrancesco Favino)
są udanym małżeństwem. To znaczy byli, bo teraz, dziesięć lat po
ślubie, przechodzą kryzys i rozważają rozwód. Na skutek naukowego
eksperymentu przeprowadzonego przez Andreę zamieniają się
ciałami. Dosłownie. Andrea staje się Sofią, a Sofia Andreą. Nie
mają wyjścia, teraz muszą żyć życiem swojego partnera. Ona
życiem swojego męża, genialnego neurochirurga, który prowadzi
zaawansowane badania nad ludzkim mózgiem, a on życiem swojej
żony, ambitnej prezenterki telewizyjnej na początku kariery.

Regia di Simone Godano (2017). Con Pierfrancesco Favino, Kasia
Smutniak, Valerio Aprea, Gaetano Bruno, Paola Calliari, Francesca
Agostini, Marta Gastini, Flavio Furno, Sebastian Dimulescu. Sofia
(Kasia Smutniak) e Andrea (Pierfrancesco Favino), sono una
bella coppia, anzi lo erano. Sposati da dieci anni, in piena crisi,
pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di
Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell’altra.
Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna
scelta se non quella di vivere ognuno l’esistenza e la quotidianità
dell’altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta
avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei,
ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Il vento fa il suo giro
czwartek|giovedì 30.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Giorgio Diritti (2005), występują Thierry Toscan,
Alessandra Agosti, Dario Anghilante, Giovanni Foresti. Film
opowieada o francuskim pasterzu, Philippe Héraud, który w następstwie
wybudowania centrali nuklearnej decyduje się porzucić region
Pirenejów, by zamieszkać wraz z żoną i trójką dzieci gdzieś daleko.
Wracając z podróży zwiadowczej po Szwajcarii i Dolinie Aosty trafia do
małej dolinki Oksytanii, w prowincji Cuneo i odkrywa Chersogno, małe
miasteczko usytuowane w górnej części jednej z dolinek. Tutaj Philippe
spotyka kilka osób, wśród których burmistrza, które chcą ułatwić mu
osiedlenie się: pomagają mu w znalezieniu domu, łąk gdzie będzie mógł
paść swoje kozy, stajni i pomieszczeń, gdzie będzie produkował sery.
A wszystko po to, by nowo przybyły posłużył za przykład i symbol kilku
młodym ludziom chcącym porzucić wioski w górnej dolinie.

Regia di Giorgio Diritti (2005), con Thierry Toscan, Alessandra Agosti,
Dario Anghilante, Giovanni Foresti. Il film racconta del pastore francese
Philippe Héraud che, in seguito alla costruzione di una centrale
nucleare, decide di lasciare la regione dei Pirenei per andare ad abitare
lontano con la moglie e i tre figli. Tornando da un giro di perlustrazione
in Svizzera e Valle d’Aosta capita nelle vallate occitane della provincia
di Cuneo e scopre Chersogno, un piccolo villaggio situato nella parte
alta di una di queste valli. Qui Philippe incontra alcune persone, tra
cui il sindaco, che vogliono facilitare il suo trasferimento: lo aiutano a
trovare una casa dove abitare, dei prati dove pascolare le capre, stalle
e stanzoni per produrre i formaggi, il tutto sperando che il lavoro del
nuovo arrivato serva da esempio e da stimolo per alcuni giovani che
rischiano di lasciare i paesi di alta valle.

Singer Jazz Festiwal - Koncert | Concerto
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Riccardo Zannelli: “Tirateci fuori”
piątek|venerdì 31.08 godz.|ore 21.00
Klub Harenda – Piwnica pod Harendą
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa

W XV edycji Festiwalu Singera udział weźmie znana włoska
młoda grupa muzyczna. Rzymianin Riccardo Zannelli urodził się w
dzielnicy Appio. Dorastał w otoczeniu muzyki: ojciec był muzykiem
grającym na wielu instrumentach ze szczególnym zamiłowaniem do
perkusji; uformował się słuchając takich artystów jak Dave Brubeck,
Charlie Parker, Chet Baker, Count Basie Big Band. Pracował jako
asystent w studiu nagraniowym. Nabył doświadczenie w produkcji
dyskograficznej gdy spotkał Tullio De Piscopo, Rossana Casale,
Luca Barbarossa, Marina Rei, Daniele Silvestri, Mark Knopfler, Lion
Ritchie. Zannelli jest autorem, aranżerem, wykonawcą i akustykiem
swoich prac. Koncert idzie śladem jego pierwszego albumu „Tirateci
Fuori” wydanego wraz z Francesco Bruno, autorem Teresy De Sio i
gitarzysty. Zannelliemu towarzyszyć będzie młody i energiczny band
składający się z gitarzysty Giorgio Veneri, trębacza Nicola Tariello i
perkusisty Lisa Bassotto.

La XV edizione del Singer Festival vede la partecipazione di un
giovane gruppo musicale italiano di tutto rispetto. Il romano Riccardo
Zannelli nasce all’Appio. Cresce in mezzo alla musica: padre
polistrumentista con propensione alla batteria; la pasta sonora in cui
si forma è plasmata sull’ascolto di artisti come Dave Brubeck, Charlie
Parker, Chet Baker, Count Basie Big Band. Lavora come assistente
in uno studio di registrazione. Acquisisce esperienza nella produzione
discografica entrando in contatto con Tullio De Piscopo, Rossana
Casale, Luca Barbarossa, Marina Rei, Daniele Silvestri, Mark
Knopfler, Lionel Ritchie. Zannelli è autore, arrangiatore, esecutore
e fonico dei suoi lavori. Il concerto ripercorre le tracce del suo primo
album “Tirateci Fuori” prodotto con Francesco Bruno, autore di Teresa
De Sio e chitarrista. Zannelli sarà accompagnato da una giovane ed
energica band composta dal chitarrista Giorgio Veneri, il trombettista
Nicola Tariello e dalla percussionista Lisa Bassotto.

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

