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program / programma
wrzesień / settembre 2018

kalendarz

6. IX
8. IX
13. IX
14. IX
17. IX
20. IX

Filmowe czwartki: “L’abbuffata” w reżyserii Mimmo Calopresti
Giovedì Film: “L’abbuffata” di Mimmo Calopresti

Festiwal Pro Contra - Magnolia Teatro “HAMM-LET”
Festival Pro Contra - Magnolia Teatro: “HAMM-LET”

Filmowe czwartki: “Il primo incarico” w reżyserii Giorgia Cecere
Giovedì Film: “Primo incarico” di Giorgia Cecere

“Nabucco”. Opera w Giuseppe Verdi
“Nabucco”. Opera lirica di Giuseppe Verdi

“Mała Msza Uroczysta” w Gioacchino Rossini
“Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini

Filmowe czwartki: “Gli equilibristi” w reżyserii Ivano Di Matteo
Giovedì Film: “Gli equilibristi” di Ivano Di Matteo

calendario

26. IX
26. IX
27. IX
28. IX
30. IX

3

Specjalne wydarzenie EUNIC. Europejski Dzień Języków
Evento speciale EUNIC. Giornata Europea delle Lingue

Gianni Sega: “Przechadzka rzymska”. Wykład
Gianni Sega: “Passeggiata romana”. Conferenza

Prezentacja polskiego wydania książki „Niezły pasztet na via Merulana” w Carlo Emilio Gadda
Presentazione dell’edizione polacca di “Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana” di Carlo Emilio Gadda

Film: “Padroni di casa” w reżyserii Edoardo Gabbriellini
Film: “Padroni di casa” di Edoardo Gabbriellini

Specjalne wydarzenie EUNIC | Międzynarodowy Dzień Tłumacza
Evento speciale EUNIC | Giornata Internazionale della Traduzione

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero

Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

L’abbuffata
czwartek|giovedì 06.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Mimmo Calopresti (2007), występują Paolo Briguglia,
Elena Bouryka, Lele Nucera, Lorenzo Di Ciaccia, Diego
Abatantuono. Trzech młodych chłopaków z Diamante, miasteczka
położonego w prowincji Cosenza, postanawia nakręcić film
krótkometrażowy o swoim regionie. Brakuje im jednak dwóch
rzeczy: reżysera i głównego aktora. W pierwszej kwestii starają się
nakłonić do współpracy pewnego reżysera, Neri, który od czterech
lat jest na wakacjach w miasteczku i czeka na natchnienie. Do roli
aktorskiej nie mają wielkiego wyboru, w miasteczku nikt nie pasuje
do tego czego szukają. Decydują się więc pojechać do Rzymu
by poszukać kogoś i po wielu „nie” pewna aktorka proponuje im
swojego francuskiego narzeczonego: jest nim Gérard Depardieu.

Regia di Mimmo Calopresti (2007). Con Paolo Briguglia, Elena
Bouryka, Lele Nucera, Lorenzo Di Ciaccia, Diego Abatantuono.
Tre ragazzi di Diamante, un paesino in provincia di Cosenza,
decidono di girare un cortometraggio che riguarda la propria
terra. Mancano due elementi a cui sopperire: il regista e l’attore
protagonista. Per il primo a nulla valgono le pressioni affinché un
regista in vacanza in quel paese da 4 anni per trovare l’ispirazione,
Neri, riprenda la macchina da presa. Per il ruolo d’attore non
c’è molta scelta, in paese nessuno risponde alle caratteristiche
richieste. Decidono allora di andare a Roma per cercare qualcuno,
dopo tanti “no” un’attrice propone ai tre il suo fidanzato francese:
è Gérard Depardieu.
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Festiwal Pro Contra | Teatr

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Magnolia Teatro “HAMM-LET”
sobota|sabato 08.09 godz.|ore 16.30
Strefa Kultury Studenckiej US
ul. Malczewskiego 10/12 Szczecin

La Piccola Compagnia della Magnolia czuła potrzebę pracy
nad światem Hamleta. Czerpiąc z olbrzymiego arcydzieła
Shakespeare’a i przekraczając krwawy język Mullera, Hamm-Let/
Studium nad Zachłannością opowiada o Hamlecie - Gertrudzie
– Ofelii, trzech naturach, które z miłości niszczą się wzajemnie,
eliminując swoją drugą naturę, tę uciążliwą część siebie, która
zaraziła drugą i która teraz obraca się przeciw bohaterom jak
piekielna machina pożerająca stosunki łączące matkę z synek i
dwojga kochanków. Badania nad Hamletem pokazały nam, że - za
tragedią zemsty – w duszy Hamleta istnieje nierozwiązany problem
z kobiecością, którą wyolbrzymił do rozmiarów marionetki i od razu
zanegował, doprowadzając do jej śmierci. Tylko tak Hamlet „strawił”
kobietę i może w końcu umrzeć jak intelektualista.

La Piccola Compagnia della Magnolia sentiva la necessità di
lavorare sul mondo di Amleto. Partendo dall’inesauribile capolavoro
di Shakespeare e attraversando il linguaggio cruento di Muller,
Hamm-Let / Studio sulla Voracità racconta di Amleto-GertrudeOfelia, tre nature che per amore si annullano a vicenda eliminando
il proprio doppio, quella parte malagevole di sé che ha contagiato
l’altro e che ora si ritorce sui protagonisti come una macchina
infernale che divora i rapporti tra una madre ed un figlio e tra due
amanti. La ricerca su Hamlet ci ha mostrato - dietro alla tragedia
di vendetta - un nodo non risolto nell’animo di Amleto rispetto
alla femmina da lui ingigantita quasi a di-venirne il fantoccio e
immediatamente negata sino a causarne la morte. Solo così Amleto
“digerisce” la donna e può finalmente morire da intellettuale.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero

9

Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Il primo incarico
czwartek|giovedì 13.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Giorgia Cecere (2011), występują Isabella Ragonese,
Francesco Chiarello, Alberto Boll, Miriana Protopapa, Rita Schirinzi.
W 1953 r., młoda dziewczyna z południa, Nena, musi opuścić
rodzinę i narzeczonego i przenieść się do miasteczka w Apulii by
objąć swoje pierwsze stanowisko jako nauczycielka w szkole. Trafia
do nieprzyjaznej społeczności, prawie archaicznej, zamieszkałej
przez ludzi, z którymi jak się wydaje Nena nie ma nic wspólnego.
Zdeterminowana by ukończyć swój mandat, młoda nauczycielka
stawia czoła dzikim terenom, pokazując swój niezłomny charakter i
skłaniając się do przemyślenia swojego życia w zaskakujący sposób.

Regia di Giorgia Cecere (2011). Con Isabella Ragonese, Francesco
Chiarello, Alberto Boll, Miriana Protopapa, Rita Schirinzi. Nel
1953, una ragazza meridionale, Nena, deve lasciare famiglia e
fidanzato e trasferirsi in un paesino della Puglia per assumere il
suo primo incarico di maestra di scuola. Ad accoglierla, però, è
una realtà ostile, quasi arcaica, popolata di persone con cui Nena
non sembra condividere nulla. Determinata a portare a termine
il mandato, la giovane insegnante si scontrerà con quei luoghi
selvaggi dimostrando un carattere fuori dal comune e spingendosi a
ripensare la propria vita in modo sorprendente.

Wielkia Opera Włoska | La grande Opera lirica italiana
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Nabucco, di G. Verdi
14,16-09.2018; 08, 10.03.2019
Teatr Wielki Opera Narodowa
Sala Moniuszki
Plac Teatralny 1, Warszawa

Sławna opera liryczna Giuseppe Verdiego, ponownie wystawiana
w Warszawie, często była odczytywana jako najbardziej związaną
z Risorgimento operę Verdiego, jako że włoscy widzowie tamtych
czasów mogli porównać swoją kondycję polityczną z sytuacją żydów
podległych dominacji babilońskiej. Interpretacja ta była jednak rezultatem
retroaktywnej lektury historiograficznej, która w świetle wydarzeń
historycznych jakie miały miejsce, miało podkreślać zjednoczeniową
działalność artystyczną kompozytora. Lektura skupiała się przede
wszystkim na sławnym chórze „Va, pensiero, sull’ali dorate”, śpiewanym
prze lud żydowski, lecz reszta dramatu dotyczy postaci władców
Babilonii Nabuchodonozora II i jego domniemanej córki Abigaille.

La celebre opera lirica di Giuseppe Verdi, riproposta a Varsavia, è
stata spesso letta come l’opera più risorgimentale di Verdi, poiché
gli spettatori italiani dell’epoca potevano tracciare paralleli tra la
loro condizione politica e quella degli Ebrei soggetti al dominio
babilonese. Questa interpretazione però fu il risultato di una lettura
storiografica retroattiva che, alla luce degli avvenimenti storici
occorsi, volle sottolineare in senso risorgimentale l’attività artistica
del compositore. La lettura fu incentrata soprattutto sul famosissimo
coro “Va, pensiero, sull’ali dorate”, intonato dal popolo ebraico, ma il
resto del dramma è incentrato sulle figure drammatiche dei Sovrani
di Babilonia Nabucodonosor II e della sua presunta figlia Abigaille.

150a rocznica śmierci Gioacchino Rossiniego
150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini

Wstęp wolny do wyczerpania miejsc
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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Mała Msza Uroczysta
poniedziałek|lunedì 17.09 godz.|ore 19.30
Kościół Wniebowzięcia NMP

Krakowskie Przedmieście 52/54 - Warszawa

W ramach obchodów 150 rocznicy śmierci wielkiego kompozytora
Gioacchino Rossiniego wykonana zostanie “Petite Messe Solennelle”,
kompozycja sakralna stworzona w 1893 r, przez wielu uważana za
duchowy testament Rossiniego, przez niego samego określana mianem
„grzechu starości” - dyrygować będzie Massimiliano Caldi. Opera składa
się z czternastu harmonijnych i melodycznych fantazji, wpisując się w
poczet utworów wyróżniających się oryginalnością, którą zawdzięczają
przeplataniu się muzyki kościelnej i muzyki świeckiej. Jej melodia jest
nowym arcydziełem, wręcz ryzykownym w okresie gdy królował romantyzm,
i dopiero po latach kompozycja ta została uznana za arcydzieło Rossiniego.
Wystąpią sopran Marta Boberska, mezzosopran Izabela Kopeć, tenor
Francesco Malapena i baryton Robert Gierlach, wraz z chórem kameralnym
“Ad Libitum” prowadzonym przez Izabellę Zielecką-Panek.

Nell’ambito delle celebrazioni rossiniane a 150 anni dalla morte del
grande compositore viene proposta – con la direzione di Massimilano
Caldi – una composizione sacra creata nel 1863, la “Petite Messe
Solennelle”, che molti considerano il testamento spirituale di Rossini,
da lui stesso definito “peccato di vecchiaia”. L’opera si compone di
quattordici pezzi di inventiva armonica e melodica, inserendosi fra le
composizioni di spiccata originalità, fornite di un’alternanza tra musica
da chiesa e musica profana. Con la sua melodia è un capolavoro nuovo,
quasi azzardato in un periodo in cui imperava il romanticismo, e solo in
seguito la composizione sarà valutata come capolavoro rossiniano. Si
esibiranno il soprano Marta Boberska, il mezzo-soprano Izabela Kopeć,
il tenore Francesco Malapena e il baritono Robert Gierlach, insieme al
coro da camera “Ad Libitum” condotto da Izabella Zielecka-Panek.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Gli equilibristi
czwartek|giovedì 20.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Ivano Di Matteo (2010), występują Valerio Mastandrea, Barbara
Bobulova, Maurizio Casagrande. W nagłówkach pojawia się tajemniczy
romas, skonsumowany w opuszczonym archiwum – rozpoczyna on film
i wprowadza temat. Właśnie z powodu tej zdrady rozpada się rodzina
znajdująca się w centrum opowiadania. On, urzędnik ratusza zarabiający
1200 Euro miesięcznie, nagle musi utrzymać siebie samego i żonę,
która mieszka z dwójką dzieci. Z miesiąca na miesiąc sytuacja staje
się coraz bardziej nieznośna i by nie stracić godności i dumy z powodu
niepopłaconych długów, poziom jego życia obniża się, aż do osiągnięcia
granic tolerancji. Ivano De Matteo zmusza swojego bohatera do odbycia
podróży od dobrobytu drobnomieszczańskiego po biedę, rozumiane nie
tylko jako brak pieniędzy, ale również jako utratę człowieczeństwa.

Regia Ivano Di Matteo (2010), con Valerio Mastandrea, Barbara
Bobulova, Maurizio Casagrande. Sui titoli di testa un amplesso
clandestino, consumato in un archivio praticamente deserto, apre il film
e introduce la trama. Per quel tradimento infatti si sfalda la famiglia al
centro del racconto. Lui, impiegato del comune con 1.200 Euro mensili,
si trova a dover mantenere se stesso e la moglie che vive con i due figli.
La situazione si fa di mese in mese sempre meno sostenibile e per non
intaccare dignità e orgoglio con mancati pagamenti, a rimetterci è la
qualità della vita che scende sempre di più fino ai limiti della tolleranza.
Quello che Ivano De Matteo fa compiere al suo protagonista è un
viaggio dal benessere piccolo borghese fino alla povertà, intesa non
solo come mancanza di denaro ma anche come perdita di umanità.

Specjalne wydarzenie EUNIC
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Evento speciale EUNIC

Europejski Dzień Języków
środa|mercoledì 26.09 godz.|ore 10.00
Goethe – Institut w Warszawie
ul. Chmielna 13A , Warszawa

Również w tym roku obchodzony będzie w Warszawie Europejski
Dzień Języków. Ponadto, w siedzibie Instytutu Goethe w Warszawie
zorganizowane zostaną warsztaty dydaktyczne i zabawy dla dzieci
i rodziców zainteresowanych nauką różnych języków obcych. O
godz. 18 odbędzie się dyskusja panelowa: “Językowy obraz świata”.
Jak język, którym się posługujemy, wpływa na postrzegany przez
nas obraz świata? Zapraszamy na debatę organizowaną przez
Goethe-Institut, wraz z EUNIC-Warszawa oraz Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Warszawie. Spotkanie poprowadzi prof.
Przemysław Gębal, a zaproszeni goście będą zastanawiać się nad
lingwistycznymi aspektami języka w kulturowym i socjologicznym
kontekście: szeroko rozumianej wolności, języka agresji i hejtu, czy
manipulacji za pomocą języka.

Anche quest’anno si celebra a Varsavia e altre città polacche la
Giornata Europea delle Lingue. Inoltre, presso la sede del GoetheInstitut di Varsavia verranno organizzate attività ludiche e didattiche
per bambini e genitori orientate all’apprendimento delle varie
lingue straniere. Alle 18 seguirà la tavola rotonda: “Un’immagine
linguistica del mondo”. In che modo il linguaggio che usiamo
influenza la nostra percezione del mondo? Vi invitiamo al dibattito
organizzato dal Goethe-Institut, insieme a EUNIC-Varsavia e alla
Rappresentanza della Commissione europea a Varsavia. L’incontro
sarà guidato dal prof. Przemysław Gębal, e gli ospiti invitati si
interrogheranno sugli aspetti linguistici della lingua nel contesto
culturale e sociologico: la libertà ampiamente intesa, il linguaggio di
aggressione e odio o la manipolazione con l’uso del linguaggio.

Gianni Sega. Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Passeggiata romana
środa|mercoledì 26.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Rzym jest miastem, w którym na każdym kroku spotyka się coś
antycznego, wciąż przemawiającego do dzisiejszego świata. Nie są to
zawsze rozpoznawalne ślady, lecz jeśli odczytuje się je z uwagą, można
odkryć bardzo ciekawe wiadomości, również dla turysty zwiedzającego
miasto. „Wirtualna” rzymska przechadzka, którą właśnie proponujemy,
może stać się „realną” dla tych, którzy będą chcieli ją odbyć w czasie
podróży do Rzymu. Mówimy o niecodziennej trasie po mniej znanych
miejscach, związanych niewidzialną nicią, zapraszających do refleksji
nad kulturą dawną i dzisiejszą. Gianni Sega wykładał Literaturę w
szkole włoskiej i gramatykę grecką na Uniwersytecie Tuscia w Viterbo,
jako ekspert dyscyplin związanych z kultura klasyczną zajmuje się
również w MIUR dokształcaniem nauczycieli. Był lektorem języka
włoskiego na Uniwersytecie w Elbasan i Tiranie. Jest współautorem
podręczników szkolnych z literatury greckiej i rzymskiej, jak również
podręczników do tłumaczenia z greki i łaciny.

Roma è una città dove a ogni passo si incontra qualcosa di antico che
parla ancora al mondo di oggi. Non sono sempre tracce riconoscibili,
ma se si leggono con un po’ di attenzione si scoprono messaggi di un
interesse straordinario, anche per il turista che visita la città.
La passeggiata romana proposta in questa occasione “virtuale” può
diventare “reale” per chi volesse ripercorrerla in un viaggio a Roma.
Si tratta di un percorso inconsueto in alcuni luoghi meno noti, legati
come da un filo misterioso che invitano a una riflessione sulla cultura
di ieri e di oggi. Gianni Sega ha insegnato Lettere nella scuola italiana
e grammatica greca presso l’Università della Tuscia di Viterbo e si è
occupato presso il MIUR dell’aggiornamento dei docenti come esperto
di discipline afferenti alla cultura classica. È stato lettore di Italiano
presso le università di Elbasan e di Tirana. È coautore di volumi
di letteratura greca e latina per la scuola nonché di manuali per la
traduzione dal greco e dal latino.

Prezentacja | Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Niezły pasztet na via Merulana
czwartek|giovedì 27.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Prezentujemy pierwszą polską edycję arcydzieła Carlo Emilio Gaddy,
przetłumaczoną przez Annę Wasilewską, jedną z najważniejszych
polskich tłumaczek dzieł włoskich. Poza tłumaczką, w dyskusji o
powieści, głos zabiorą Giorgio Pinotti, editor in Chief wydawnictwa
Adelphi, zajmujący się literaturą włoską XX wieku, a w szczególności
Gaddą (był kuratorem wielu wydań jego tekstów i korespondencji), który
mówić będzie o nowościach gaddyjskich poczynając od archiwów, i
Orietta Simona Di Bucci Felicetti, wykładowca Literatury we Włoszech
i za granicą, autorka podręczników i antologii, jak również studiów nad
teatrem włoskim i nad “Pasztetem”, wystawianym w teatrach w Tiranie,
Elbasan i Scutari, która mówić będzie o sławnym dziele Gaddy.

Si presenta la prima edizione polacca del capolavoro di Carlo
Emilio Gadda tradotto da Anna Wasilewska, tra le più importanti
traduttrici polacche di opere italiane. Oltre alla traduttrice, a parlare
del romanzo interverranno Giorgio Pinotti, editor in chief di Adelphi,
che si occupa di letteratura italiana del Novecento e in particolare di
Gadda (di cui ha curato numerosi testi e carteggi) che parlerà delle
novità gaddiane a partire dall’archivio, e Orietta Simona Di Bucci
Felicetti, docente di Lettere in Italia e all’estero, autrice di manuali
e antologie, nonché di studi sul teatro italiano e sul “Pasticciaccio”,
messo in scena nei teatri di Tirana, Elbasan e Scutari, che tratterà
della teatralità del celebre romanzo di Gadda.

Film| Film

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

Padroni di casa
piątek|venerdì 28.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Edoardo Gabbriellini (2012), występują Valerio Mastandrea,
Elio Germano, Gianni Morandi, Valeria Bruni Tedeschi. Sławny
piosenkarz Fausto Mielli, od dawna żyje wraz z żoną Moirą, ciężko chorą
i przykutą do wózka na kółkach, z dala od sceny muzycznej w małym
miasteczku w Apeninach toskańsko-emiliańskich. Tutaj tez ma się
odbyć jego pierwszy koncert wielkiego cam beck. Jednak mieszkańcy
miasteczka żywią do niego niechęć. Jako że jego dom potrzebuje małej
renowacji, Fausto zatrudnia Cosimo i Elio, dwóch braci glazurników z
Rzymu, śmiesznych i nieświadomie aroganckich. Przybycie tej dwójki
do miasteczka wzbudza w lokalnych mężczyznach złość, postrzegają
ich jako dwóch obcych, ale ściągających też uwagę Adriany, która w Elii
widzi okazję na ucieczkę z tego miejsca odseparowania.

Regia Edoardo Gabbriellini (2012), con Valerio Mastandrea, Elio
Germano, Gianni Morandi, Valeria Bruni Tedeschi. Il famoso cantante
Fausto Mieli, lontano dalle scene musicali da tempo, vive con la moglie
Moira gravemente malata e costretta sulla sedia a rotelle in un piccolo
paese dell’appennino tosco-emiliano dove sta per tenere il primo
concerto del grande rientro, nonostante i concittadini nutrano per lui
sentimenti contrastanti. Poiché la sua casa ha bisogno di qualche
lavoro di ristrutturazione, Fausto si rivolge a Cosimo ed Elia, due fratelli
romani piastrellisti, goffi e inconsapevolmente arroganti. L’arrivo dei
due nel paese, però, genera fastidio nei maschi locali che li vedono
come due stranieri ma attira l’attenzione di Adriana che vede in Elia
l’occasione per andar via per sempre da quel posto isolato.

Specjalne wydarzenie EUNIC

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Evento speciale EUNIC

Międzynarodowy Dzień Tłumacza
niedziela|domenica 30.09 godz.|ore 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Sala im. W. Krukowskiego
ul. Jazdów 2, Warszawa

Również w tym roku Międzynarodowy Dzień Tłumacza obchodzony
będzie też i w Polsce. Poza spotkaniem z tłumaczami tekstów
piosenek “Zaśpiewaj w tłumaczeniu”, zorganizowanym w Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w którym
udział wezmą Carlos Marrodán Casas, Filip Łobodziński, Renata
Putzlacher, Stanisław Waszak Prowadzenie: Michał Nogaś, w wielu
szkołach Warszawy różni sławni tłumacze polscy przedstawią
swoja pracę. Język włoski prezentować będzie Katarzyna Skórka,
która pokaże młodzieży piękno i trud zawodu pozwalającego światu
na rozmowę i zrozumienie się.

Anche quest’anno la Giornata Internazionale della Traduzione
viene celebrata in Polonia. Oltre alla cerimonia al Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski di Varsavia e un incontro con dei
traduttori di testi di canzoni “Zaśpiewaj w tłumaczeniu”, al quale
parteciperanno Carlos Marrodán Casas, Filip Łobodziński, Renata
Putzlacher, Stanisław Waszak Prowadzenie: Michał Nogaś, in
diverse scuole molti famosi traduttori polacchi illustreranno il loro
lavoro. Sarà la traduttrice Katarzyna Skórka a illustrare ai giovani
allievi la bellezza e le difficoltà di un mestiere che permette al
mondo di parlarsi e di capirsi.

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

