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program / programma
październik / ottobre 2018

kalendarz
2. X
4. X
9. X
10. X
11. X
15. X

Spotkanie z reżyserem: Fernando Muraca i film “La terra dei santi”
Incontro col regista: Fernando Muraca e film “La terra dei santi”

calendario
15. X

3

Kino szwajcarskie po włosku: film “Non ho l’età” reż. Olmo Cerri
Cinema svizzero italiano: film “Non ho l’età” di Olmo Cerri

Filmowe czwartki: “Hotel Meina” w reżyserii Carlo Lizzani
Giovedì Film: “Hotel Meina” di Carlo Lizzani

Literackie spotkania: Andrea Fazioli

16. X

“Sieć słów”: Projekt i wystawa Europejskiego Instytutu Design
“Reti di parole”: Progetto e mostra dell’Istituto Europeo di Design

Incontri letterari: Andrea Fazioli

Specjalne wydarzenie “Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art”
Evento speciale “Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art”

17. X

Filmowe czwartki: “I demoni di San Pietroburgo” w reżyserii Giuliano Montaldo

Wykład Giuseppe Maugeri - “Wsparcie sieci dla włoskiego:
strategie i środki rozpowszechniania języka włoskiego na świecie”
Conferenza di Giuseppe Maugeri - “La Rete per l’italiano: strategie e risorse
per la diffusione della lingua italiana nel mondo”

Giovedì Film: “I demoni di San Pietroburgo” di Giuliano Montaldo

XXXIV Warszawski Festiwal Filmowy: “Euforia” w reżyserii Valeria Golino
XXXIV Festival del Cinema di Varsavia: “Euforia” di Valeria Golino

18. X

“Włoski dokumentów archiwów web”. Wykład ICAR (Centralny Instytut Archiwów)
“L’italiano dei documenti d’archivio sul web”. Conferenza ICAR (Istituto Centrale per gli Archivi)

kalendarz
19. X

20. X

“La Crusca, włoski i sieć”. Wykład Raffaella Setti i Enrico Pio Ardolino

“La Crusca, l’italiano e la rete”. Conferenza di Raffaella Setti ed Enrico Pio Ardolino

“Buongiorno Italia”. Wydarzenie zorganizowane przez studentów italianistyki
Uniwersytetu im. Kardynała St. Wyszyńskiego
“Buongiorno Italia”. Giornata realizzata dagli studenti d’Italianistica

calendario
17. X
21. X
22. X

dell’Università Cardinal Wyszyński

25. X
21. X

21. X

Festiwal Gdynia Classica Nova Koncert poświęcony Rossiniemu, Verdiemu i Orffowi
Festiwal Gdynia Classica Nova Concerto di musiche di Rossini, Verdi e Orff

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa
Premio letterario Leopold Staff

27. X
29. X
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XXXIV Warszawski Festiwal Filmowy: “The Man Who Stole Banksy ” w reżyserii Marco Proserpio
XXXIV Festival del Cinema di Varsavia: “The Man Who Stole Banksy” di Marco Proserpio

XXXIV Warszawski Festiwal Filmowy: “Rimetti a noi i nostri debiti” w reżyserii Antonio Morabito
XXXIV Festival del Cinema di Varsavia: “Rimetti a noi i nostri debiti” di Antonio Morabito

Prezentacja książki Marii Pasztor „Nie tylko Fiat”
Presentazione del libro di Maria Pasztor „Nie tylko Fiat”

Filmowe czwartki: “Sette opere di misericordia” w reżyserii G. e M. De Serio
Giovedì Film: “Sette opere di misericordia” di G. e M. De Serio

“Romanza italiana da salotto”. Koncert muzyki F. P. Tosti
“Romanza italiana da salotto”. Concerto di musiche di F. P. Tosti

Prezentacja książki Goliarda Sapienza „Sztuka radości”

Presentazione dell’edizione polacca de “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza

Spotkanie z reżyserem| Incontro col regista

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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LA TERRA DEI SANTI
wtorek|martedì 02.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Fernando Muraca (2015), występują Valeria Solarino,
Lorenza Indovino, Ninni Bruschetta, Daniela Marra. Kalabria.
Kateria jest żona Alfredo - bosa ‘ndranghetisty, i wychowała ich
syna Pasquale do objęcia w przyszłości stanowiska szefa mafii.
Assunta, młodsza siostra Cateriny, straciła już męża, który został
zabity w czasie wojny między bandami i widzi, jak jej syn Giuseppe
wkracza na tę samą ścieżkę. Vittoria, prokurator występujący
przeciwko ‘ndranghecie stara się przebić przez mur milczenia, który
łączy członków rodziny z bezsprzeczną protekcją władzy Alfredo.
Po projekcji nastąpi spotkanie z reżyserem Fernando Muraca, który
odpowie na pytania publiczności i rozmawiać będzie z prof. Stefano
Redaelli z wydziału Atres Liberales.

Regia di Fernando Muraca (2015), con Valeria Solarino, Lorenza
Indovino, Ninni Bruschetta, Daniela Marra. Calabria. Caterina è
la moglie del boss ‘ndranghetista Alfredo e ha allevato il loro figlio
Pasquale per un futuro di capomafia. Assunta, sorella minore di
Caterina, ha già perso il marito, ucciso nella guerra fra bande, e
vede il figlio Giuseppe incamminarsi sulla stessa strada. Vittoria,
magistrato contro la ‘ndrangheta, cerca di infrangere il muro di
omertà che lega i componenti della famiglia a protezione del potere
incontrastato di Alfredo. Alla proiezione seguirà l’incontro col regista
Fernando Muraca che risponderà alle domande del pubblico
e dialogherà col prof. Stefano Redaelli del Dipartimento Artes
Liberales dell’Università di Varsavia.

Filmowe czwartki | Giovedì Film
Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski

Hotel Meina
czwartek|giovedì 04.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Carlo Lizzani (2007), występują Benjamin Sadler, Ursula
Buschhorn, Danilo Nigrelli, Marta Bifano, Federico Costantini.
Wszystko zaczyna się na początku 1953 r. nad Lago Maggiore,
gdzie młoda dziewczyna zanurza się w tragicznych wspomnieniach
z przed dziesięciu lat. Kiedy jeszcze była nastolatką, Noa mieszkała
z rodziną w hotelu Meina. 8 września, zaraz po ogłoszeniu
zawieszenia broni przez Aliantów i Włochy, życiem Noa, jej rodziny
i wszystkich Żydów mieszkających w hotelu wstrząsnęło brutalne
przybycie plutonu SS, który zamknął żydów, zmuszając ich do
przeżycia tygodnia w terrorze i oczekiwaniu…

Regia di Carlo Lizzani (2007), con Benjamin Sadler, Ursula
Buschhorn, Danilo Nigrelli, Marta Bifano, Federico Costantini.
Tutto inizia nel 1953 sul Lago Maggiore, dove una ragazza
si tuffa nei tragici ricordi di dieci anni prima. Quando, ancora
adolescente, Noa viveva lì con la sua famiglia all’hotel Meina.
Subito dopo l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre tra gli
Alleati e l’Italia, la vita di Noa, della sua famiglia e di tutti gli
ospiti dell’albergo viene sconvolta dal brutale arrivo di un
plotone delle SS, che rinchiude gli ebrei costringendo tutti a una
settimana di terrore e attesa…

9

Literackie spotkania | Incontri letterari

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Andrea Fazioli
wtorek|martedì 09.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

W powieści Andrei Fazioli “L’arte del fallimento” – szwajcarsko
włoskiego pisarza z Bellinzona – bohater Elia Contini żyje dzięki
pracy prywatnego detektywa, większość czasu jest zmuszony
zajmować się drobnymi kradzieżami i zagubionymi zwierzętami.
Pewnego dnia zostaje jednak zatrudniony do odnalezienia
przedsiębiorcy, który uciekł z domu, i sytuacja się komplikuje…
Pisarz, wykładowca włoskiego i dziennikarz, Andrea Fazioli jest
autorem utworów dramatycznych (Teoria e pratica della rapina in
banca) i powieści kryminalnych, w których bohaterem jest właśnie
prywatny detektyw Elia Contini. Pisarz przedstawi się publiczności
we Włoskim Instytucie Kultury w związku z wydarzeniem
organizowanym we współpracy z Ambasadą Szwajcarii w Polsce.

Nel romanzo di Andrea Fazioli “L’arte del fallimento” – scrittore
svizzero italiano di Bellinzona – il protagonista Elia Contini
sopravvive facendo l’investigatore privato, costretto a occuparsi
per la maggior parte del tempo di piccoli furti e animali smarriti.
Un giorno però viene assunto per ritrovare un imprenditore
fuggito di casa, e la situazione diventa complessa… Scrittore,
docente d’italiano e giornalista, Andrea Fazioli è l’autore di
opere teatrali (Teoria e pratica della rapina in banca) e romanzi
gialli in cui il protagonista è appunto l’investigatore privato Elia
Contini. L’autore si presenta al pubblico presso l’IIC di Varsavia
in un evento organizzato in collaborazione con l’Ambasciata di
Svizzera in Polonia.

Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art
Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym
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The Visible Project: Arte contemporanea
e responsabilità sociale
środa|mercoledì 10.10 godz.|ore 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
Sala Widowiskowa im. W. Krukowskiego
Ul. Jazdów 2, Warszawa

Co może zrobić współczesna sztuka dla społeczeństwa? Jak mogą
być zaangażowane lokalne społeczności? Czy można pokazać ich
problemy poprzez instrumenty sztuki lub przenieść je w kontekst
artystyczny, który działa poza proponowanymi instytucjami? Czy
takie działania prowadzą do prawdziwych zmian? Kwestie te
podejmie Matteo Lucchetti, kurator, krytyk sztuki i koordynator
projektu Visible (Cittadelarte-Fondazione Michelangelo Pistoletto/
Fondazione Zegna) i polscy kuratorzy działający w Warszawie. Przy
okrągłym stole, otwartym dla publiczności, goście rozmawiać będą o
odpowiedzialności współczesnej sztuki, odnosząc się do działalności
artystycznej zaangażowanej społecznie. Spotkanie odbędzie się w
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Cosa può fare l’arte contemporanea per la società? Come possono
essere coinvolte le comunità locali? È possibile rendere visibili i
loro problemi attraverso strumenti artistici o trasferirli in un contesto
artistico che operi fuori dalle istituzioni preposte? Queste pratiche
producono un cambiamento reale? Le questioni verranno affrontate
da Matteo Lucchetti, curatore, critico d’arte e codirettore del
progetto Visible (Cittadelarte-Fondazione Michelangelo Pistoletto/
Fondazione Zegna) e da curatori polacchi che operano a Varsavia.
Facendo riferimento alle pratiche artistiche socialmente impegnate,
gli ospiti discuteranno delle responsabilità dell’arte contemporanea
in una tavola rotonda aperta al pubblico che si svolgerà al Centro di
Arte Contemporanea del Castello Ujazdowski di Varsavia.

Filmowe czwartki | Giovedì Film
Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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I demoni di San Pietroburgo
czwartek|giovedì 11.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Giuliano Montaldo (2007), występują Miki Manojlovic,
Carolina Crescentini, Roberto Herlitzka, Anita Caprioli, Filippo Timi.
Pewnego mglistego dnia 1890 r. Fiodor Michajłowicz Dostojewski
przekroczył próg szpitala psychiatrycznego w San Petersburgu by
spotkać się z domniemamy szaleńcem, Gusiewem, który skontaktował
się z nim listownie. Swojemu ukochanemu pisarzowi skruszony
młodzieniec wyznaje, że jest członkiem grupy terrorystycznej, która
niedawno zamordowała księcia i która przygotowuje właśnie zamach
na arcyksięcia. Jedynym sposobem powstrzymania jej jest zatrzymanie
szefa rewolucjonistów, kobiety o mieniu Aleksandra. Wstrząśnięty
wiadomością, przyciśnięty przez prześladowcę, któremu w ciągu 5 dni
musi dostarczyć powieść, Dostojewski rozpoczyna walkę ze swoimi
demonami: winą, wątpliwościami, przeszłością, chorobą.

Regia Giuliano Montaldo (2007) con Miki Manojlovic, Carolina
Crescentini, Roberto Herlitzka, Anita Caprioli, Filippo Timi. In
un giorno di nebbia del 1860, Fjodor Mikhajlovic Dostojevskij
varca la soglia dell’ospedale psichiatrico di San Pietroburgo per
incontrare un presunto folle, Gusiev, che lo ha contattato per
lettera. Al suo amato scrittore, il giovane confessa, pentito, di aver
fatto parte del gruppo terroristico che ha da poco assassinato
il principe e che sta preparando l’omicidio del granduca. il solo
modo per sventarlo è fermare il capo dei rivoltosi, una donna
di nome Aleksandra. Sconvolto da questa notizia, pressato
dall’aguzzino a cui deve consegnare un romanzo entro cinque
giorni, Dostojevskij ingaggia una lotta con i suoi demoni: la colpa,
il dubbio, il passato, la malattia.

XXXIV Warszawski Festiwal Filmowy

Język: włoski z polskimi napisami

XXXIV Festival del Cinema di Varsavia

Euforia
poniedziałek|lunedì 15.10 godz.|ore 18.30
Multikino Złote Tarasy - Sala 1
Złota 59, Warszawa

Reżyseria Valeria Golino (2018), występują Riccardo Scamarcio,
Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca,
Francesco Borgese, Francesco Pellegrino. Matteo jest młodym, dobrze
zapowiadającym się przedsiębiorcą, bez skrupułów, fascynującym i
dynamicznym. Jego brat Ettore (Valerio Mastandrea) mieszka wciąż
w małym prowincjonalnym miasteczku, gdzie obaj się wychowali,
i gdzie jest nauczycielem w szkole. Jest człowiekiem ostrożnym,
nieskazitelnym, który by nie popełnić błędu zawsze był krok z tyłu, w
cieniu. Życie zmusza go jednak do zrobienia kroku w przód...

Regia di Valeria Golino (2018) con Riccardo Scamarcio, Valerio
Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca,
Francesco Borgese, Francesco Pellegrino. Matteo è un giovane
imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico.
Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia
dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un
uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto
un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza
lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi...

Następne projekcje: Multikino Złote Tarasy 16/10 - sala 3 - o 16:30
Multikino Złote Tarasy 17/10 - sala 2 - o 13:30

Altre proiezioni: Multikino Złote Tarasy 16/10 - sala 3 - alle 18:30
Multikino Złote Tarasy 17/10 - sala 2 - alle 13:30
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Pod honorowym patronatem Prezydenta Republiki Włoskiej

19

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Tydzień języka włoskiego na świecie – w tym roku jest to już XVIII
edycja – jest promowany i organizowany prze Włoskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej, Akademię
della Crusca i, za granicą, prze Włoskie Instytutu Kultury,
Konsulaty Włoch, katedry italianistyki działające na uniwersytetach,
Komitety Società Dante Alighieri, jak również przez Stowarzyszenia
Włochów za granicą, pod Patronatem Prezydenta Republiki. Z
roku na rok, przedsięwzięcie to odnosi coraz większy sukces i
odnotowuje coraz większa liczbę uczestników dzięki różnorodnym
wydarzeniom, skierowanym do wszystkich typów publiczności,
i potwierdzając równocześnie żywe zainteresowanie językiem i
kulturą włoska na całym świecie. XVIII Edycja Tygodnia Języka
Włoskiego na Świecie poświęcona jest „Włoskiemu w sieci,
sieć dla włoskiego”. Również w tym roku organizacja Tygodnia
odbędzie się przy współpracy ważnych partnerów i instytucji, takich
jak Accademia della Crusca, MiBACT, RAI, sieci dyplomatyczno konsularnej Konfederacji Szwajcarskiej, Società Dante Alighieri i
Europejskiego Instytutu Design.

La Settimana della lingua italiana nel mondo – giunta quest’anno
alla XVIII edizione – è promossa e organizzata dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall’Accademia
della Crusca e, all’estero, dagli Istituti Italiani di Cultura, dai
Consolati italiani, dalle cattedre di Italianistica attive presso le
varie Università, dai Comitati della Società Dante Alighieri e da
altre Associazioni di italiani all’estero, sotto l’alto Patronato del
Presidente della Repubblica. Di anno in anno, l’iniziativa ha
riscosso un successo crescente, arrivando a coinvolgere un numero
sempre maggiore di partecipanti attraverso svariati eventi per ogni
tipo di pubblico e dimostrando, al contempo, la vitalità dell’interesse
per la lingua e la cultura italiana in tutto il mondo. La XVIII Edizione
della Settimana della Lingua Italiana è dedicata al tema “L’Italiano e
la rete, le reti per l’italiano”. Anche quest’anno l’organizzazione della
manifestazione avverrà in collaborazione con importanti partner e
istituzioni come l’Accademia della Crusca, il MiBACT, la RAI,
la rete diplomatico consolare della Confederazione Elvetica, la
Società Dante Alighieri e l’Istituto Europeo di Design.

XVIII Tydzień Języka Włoskiego na Świecie
XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z polskimi napisami
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Cinema svizzero italiano: Non ho l’età
poniedziałek|lunedì 15.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Olmo Cerri (2017), występują Carmela Schipani,
Pantaleone Macrinam Maria, Gabriella Brasson, Lorella Previero,
Don Gregorio Montillo. Carmela, don Gregorio, Gabriella i
Lorellanie nie znają się, ale mają wiele wspólnego ze sobą. W
połowie lat Sześćdziesiątych, u szczytu fali emigracyjnej, dotarli do
Szwajcarii. Tutaj przeżyli lata Schwarzenbach słuchając młodziutkiej
piosenkarki Gigliola Cinquetti, która stała się sławna po wygranej na
Festiwalu w Sanremo 1964. Cztery historie, krzyżujące się w rytm
jednej z najpopularniejszych w tamtych czasach piosenek, które
opowiadają o nadziejach, marzeniach, solidarności, ale też (i przede
wszystkim) o zamknięciu, ksenofobii, pokątności i wykorzystaniu.
Cztery historie dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Wydarzenie
zorganizowane we współpracy z Ambasadą Szwajcarii w Polsce.

Regia Olmo Cerri (2017), con Carmela Schipani e Pantaleone
Macrinam Maria e Gabriella Brasson, Lorella Previero e Don
Gregorio Montillo. Carmela, don Gregorio, Gabriella e Lorella
non si conoscono ma hanno molto in comune. A metà degli anni
Sessanta, al culmine della grande ondata migratoria, sono arrivati
in Svizzera. E qui, hanno vissuto gli anni di Schwarzenbach
ascoltando la giovanissima cantante Gigliola Cinquetti, diventata
celebre dopo la vittoria del Festival di Sanremo 1964. Quattro
storie che si incrociano sulle note di una delle canzoni più popolari
dell’epoca e che raccontano di speranze, sogni, solidarietà,
ma anche (e soprattutto) di chiusura, xenofobia, clandestinità
e sfruttamento. Evento in collaborazione con l’Ambasciata di
Svizzera in Polonia.

XVIII Tydzień Języka Włoskiego na Świecie
XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym
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Reti di parole. Mostra
wtorek|martedì 16.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Czy kiedy czytamy wiadomość na naszym smartfonie jesteśmy pewni,
że zrozumieliśmy jej sens? Może w tej wielkiej wieży Babel informacji
natychmiastowych, pośpiesznych i czasami bardzo niedokładnych, traci
się prawdziwe znaczenie słów. Projekt ten umieszcza w centrum wagę
słów, zmuszając nas do wysiłku jakim jest refleksja, próbuje utrwalić
to co nas otacza. Wychodząc od definicji listy słów wybranych we
współpracy z Accademia della Crusca, projekt obejmuje laboratorium
stworzone i koordynowane przez IED. Wychodząc od analizy słów,
studenci, kierowani przez wykładowców, zrealizują przedstawienia
graficzne wykorzystujące różne formy ekspresji. Obrazy graficzne
przedstawiać będą sieć słów włoskich, które określają poprzeczne
sektory kultury włoskiej i Made in Italy. Na spotkaniu obecny będzie
architekt Stefano Mirti, który towarzyszyć nam będzie w tej podróży.

Quando leggiamo un post dal nostro smartphone siamo sicuri di averne
compreso il significato? In questa grande babele di comunicazione
veloce, frettolosa e molte volte imprecisa forse si perde il vero significato
delle parole. Il progetto mette al centro l’importanza delle parole,
riportandoci ad uno sforzo di riflessione, provando a far sedimentare ciò
che ci circonda. Partendo dalla definizione di un elenco di parole scelte
in collaborazione con l’Accademia della Crusca, il progetto consiste in
un laboratorio sviluppato e coordinato da IED. Dall’analisi della parola,
gli studenti, guidati dai docenti, realizzeranno delle rappresentazioni
grafiche utilizzando molteplici forme espressive. Le immagini grafiche
rappresenteranno una rete di parole italiane che definiscono settori
trasversali della cultura italiana e del Made in Italy. Sarà presente
l’architetto Stefano Mirti per accompagnarci in questo percorso.

XVIII Tydzień Języka Włoskiego na Świecie
XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski

25

La Rete per l’italiano: strategie e risorse
per la diffusione della lingua italiana nel mondo
środa|mercoledì 17.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Sieć jest najlepszym źródłem i instrumentem mogącym przyciągnąć
i pomóc w rozpowszechnianiu języka i kultury włoskiej na świecie. W
czasie tego spotkania Giuseppe Maugeri przeanalizuje sposób w jaki
najważniejsze instytucje akademickie, i nie tylko, korzystają z Sieci
w sposób nowatorski w stosunku do przeszłości, by przystosować
się do globalnej transformacji i promować system kultury i języka
włoskiego na poziomie międzynarodowy. Konferencję zaproponował
Giuseppe Maugeri, wykładowca języka włoskiego dla obcokrajowców,
Koordynator dydaktyczny Master Fordil, odpowiedzialny za kształcenie
nauczycieli za granicą, jak również odpowiedzialny za Projekt LLP dział językowy na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji.

La Rete rappresenta la risorsa e lo strumento più agile per attrarre
e favorire l’interesse per la lingua e la cultura italiana nel mondo. In
questo incontro Giuseppe Maugeri – esaminerà come le principali
istituzioni accademiche e non utilizzino la Rete con modalità
più innovative rispetto al passato allo scopo di adattarsi alle
trasformazioni globali in corso e promuovere il sistema culturale e
linguistico italiano a livello internazionale. La conferenza è proposta
da Giuseppe Maugeri, docente di lingua italiana per stranieri,
Coordinatore didattico del Master Fordil, referente formazione
docenti Estero nonché referente Progetti LLP - area linguistica
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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L’italiano dei documenti d’archivio sul web
czwartek|giovedì 18.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Najstarsze świadectwa pisane włoskiego volgare pojawiały się w
dokumentach archiwalnych jako Placiti cassinesi (aa. 960-9630). Gdy
volgare zdobyło rangę języka literackiego, dokumentacje archiwistycznej
wciąż miały najważniejszą rolę w historii języka włoskiego. System
informacyjny Archiwów Państwowych, Ośrodki nadzoru Archiwów,
System Archiwów Narodowych i połączone portale tematyczne
pozwalają na dostęp do pokaźnej liczby dokumentów zcyfryzowanych,
które są przydatne w odnalezieniu informacji niezbędnych do badań
lingwistycznych, a dokładniej mówiąc socjolingwistycznych, jak również
do badań nad ewolucją języka włoskiego na przestrzeni wieków. Dyrektor
ICAR Stefano Vitali przedstawi funkcjonalność i potencjał narodowych
systemów archiwistycznych w badaniach nad językiem i kulturą włoską,
podczas gdy Pasquale Orsini przeprowadzi pogłębioną analizę niektórych
interesujących case studies z punktu widzenia historyczno-lingwistycznego.

Le più antiche testimonianze scritte dei volgari italiani compaiono in
documenti d’archivio come i Placiti cassinesi (aa. 960-963). Quando
il volgare conquista la dignità di lingua letteraria la documentazione
archivistica continua a svolgere un ruolo centrale nella storia della
lingua italiana. Il sistema informativo degli Archivi di Stato, delle
Soprintendenze Archivistiche, il Sistema Archivistico Nazionale e i
portali tematici collegati permettono l’accesso a una cospicua mole di
documenti digitalizzati che sono utili al reperimento di informazioni in
una prospettiva linguistica o, più correttamente, sociolinguistica, nonché
per lo studio dell’evoluzione della lingua italiana nel corso dei secoli. Il
direttore dell’ICAR Stefano Vitali illustrerà le funzionalità e la potenzialità
dei sistemi archivistici nazionali per lo studio della lingua e della cultura
italiana, mentre Pasquale Orsini svolgerà una approfondita disanima di
alcuni case studies interessanti dal punto di vista storico-linguistico.
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La Crusca, l’italiano e la rete
piątek|venerdì 19.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Raffaella Setti jest badaczką z dziedziny Lingwistyki włoskiej na Uniwersytecie we
Florencji, współpracuje z Akademią della Crusca i jej czasopismem “La Crusca
per voi”. Wkład w tom SLI 2018, “La Crusca, i socialini e le ideologie linguistiche”,
napisany we współpracy ze Stefano Iannizzotto, bada niektóre z kwestii
językowych, o których traktuje i debatuje się na stronie internet i w Socialmedia
Akademii della Crusca i analizuje różne pojęcia włoskiego i zmiany ujawniające
się w odpowiedziach akademików i lingwistów, i reakcje użytkowników. Enrico
Pio Ardolino – współautor wraz z Dalila Bachis studium “Linguistica e didattica
dell’italiano in rete” w cytowanym tomie – jest historykiem książki i bibliotek, i
współpracuje z Cruską w zakresie bibliotekoznawstwa. Studium ukazuje serwis i
oblicze Biblioteki Akademii della Crusca, najważniejszej na świecie jeśli chodzi o
badania nad językiem włoskim. Przedstawione zostaną ponadto główne źródła
elektroniczne służące badaniom nad językiem włoskiem, dostępne w sieci.

Raffaella Setti è ricercatrice in Linguistica italiana all’Università di Firenze,
collabora con l’Accademia della Crusca e la sua rivista “La Crusca per
voi”. Il contributo al volume SLI 2018, “La Crusca, i socialini e le ideologie
linguistiche”, scritto con Stefania Iannizzotto, esamina alcune questioni
linguistiche trattate e dibattute sul sito e sui Social della Crusca e analizza
le diverse idee di italiano e dei suoi mutamenti che traspaiono dalle risposte
degli accademici e dei linguisti e dalle reazioni degli utenti. Enrico Pio Ardolino
– coautore con Dalila Bachis del saggio “Linguistica e didattica dell’italiano in
rete” nel volume citato – è storico del libro e delle biblioteche, e collaboratore
della Crusca in ambito biblioteconomico. Lo studioso presenta i servizi e la
fisionomia della Biblioteca dell’Accademia della Crusca, la più importante
al mondo per lo studio della lin-gua italiana. Saranno illustrate inoltre le
principali risorse elettroniche per lo studio dell’italiano reperibili in rete.
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Buongiorno Italia
sobota|sabato 20.10 godz.|ore 11.00
Centrum Wielokulturowe
Wejście od placu Hallera
ul. Jagiellonska 54, Warszawa

“Buongiorno Italia” jest wydarzeniem poświęconym miłośnikom
języka i kultury włoskiej. Będzie to okazja, by wymienić
opowieści i doświadczenia w wielokulturowej oprawie Centrum
Wielokulturowego dzielnicy Praga. Studenci i wykładowcy
Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego przedstawią informacje
związane z turystyką i kuchnią, angażując publiczność w quizy,
przygotowywanie przepisów włoskich i inne wydarzenia z udziałem
gości niespodzianek, a wszystko zwracając szczególna uwagę na
włoskie słowa, którymi można to wyrazić.

“Buongiorno Italia” è un evento dedicato agli amanti della
lingua e della cultura italiana. Un’occasione per scambiarsi
racconti ed esperienze nella cornice multiculturale del Centrum
Wielokulturowy del quartiere Praga. Gli studenti e i docenti
dell’Università Wyszynski presenteranno aspetti legati al
turismo e alla cucina, coinvolgendo il pubblico in quiz, nella
preparazione di ricette italiane e in altre attività con ospiti a
sorpresa, il tutto con una particolare attenzione alle parole
italiane per dirlo.
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XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo

Festiwal Gdynia Classica Nova
domenica|niedziela 21.10 godz.|ore 17.00
Teatr Muzyczny w Gdyni
Duża Scena
pl. Grunwaldzki 1, Gdynia

XVIII Tydzień Języka Włoskiego na Świecie zamyka wielka włoska
muzyka klasyczna. W ramach Festiwalu Gdynia Classica Nova
Massimiliano Caldi dyrygować będzie Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii Bałtyckiej w czasie koncertu obejmującego uwertury
z „Cyrulika Sewilskiego” Rossiniego, z „Nabucco” i z „Nieszporów
sycylijskich” Verdiego, a następnie z „Carmina Burana” Carla
Orffa. Wśród solistów wystąpi baryton Gabriele Ribis, zwycięzca
Międzynarodowego Konkursu Eurobottega w treviso i Konkursu
Eksperymentalengo Teatru Lirycznego w Spoleto, jak również
członek Accademia dell’Arena di Verona.

La XVIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo si chiude
con la grande musica classica italiana. Nell’ambito del Festival
Gdynia Classica Nova Massimiliano Caldi dirige l’Orchestra
Sinfonica della Filarmonica Baltica in un concerto che comprende
l’ouverture del “Barbiere di Siviglia” di Rossini, del “Nabucco”
e de “I Vespri siciliani” di Verdi, per proseguire con i “Carmina
Burana” di Carl Orff. Tra i solisti figura il baritono Gabriele Ribis,
vincitore del Concorso Internazionale Eurobottega di Treviso e
del Concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, nonché
membro dell’Accademia dell’Arena di Verona.
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Premio letterario Leopold Staff
domenica|niedziela 21.10 godz.|ore 18.00
Antich’ Caffe’

Wąwozowa 6, Warszawa

Wwejście z tyłu budynku od strony fontanny

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa – wybitnego poety,
ale także znakomitego tłumacza zafascynowanego kulturą
śródziemnomorską – zostanie przyznana już po raz czwarty. Jak co
roku, Kapituła pod kierunkiem italianisty Jarosława Mikołajewskiego
wyróżni najważniejsze osiągnięcia naukowe, translatorskie i
popularyzatorskie związane z kulturą włoską. Uroczyste przyznanie
nagród odbędzie się w obecności znawców włoskiej literatury i
sztuki, stanowiąc doskonałą okazję do spotkania i rozmowy, nie
tylko o książkach. W tym roku nagrodę stanowią unikatowe odbitki
fotografii artystycznych Stanisława Kroszczyńskiego.

Il Premio Leopold Staff, intitolato a un celebre poeta e traduttore
affascinato dalla cultura mediterranea, giunge quest’anno
alla quarta edizione. Come ogni anno, la cerimonia condotta
dall’italianista Jarosław Mikołajewski metterà in luce i più
importanti risultati scientifici, traduzioni e diffusione della cultura
italiana. La premiazione si terrà in presenza di esperti di
letteratura e di arte italiana, offrendo un’ottima occasione di
incontro e di conversazione, non solo di libri. Quest’anno, il premio
è costituito da stampe uniche di fotografia artistica di Stanisław
Kroszczyński.

XXXIV Warszawski Festiwal Filmowy

Język: włoski z polskimi napisami
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XXXIV Festival del Cinema di Varsavia

The Man Who Stole Banksy
środa|mercoledì 17.10 godz.|ore 18.30
Multikino Złote Tarasy - Sala 1
Złota 59, Warszawa

Reżyseria Marco Proserpio (2018), występują Iggy Pop, Carlo
McCormick. Jest rok 2007. Banksy i jego drużyna dostają się na
okupowane terytorium i na swój sposób podpisują domy i mury.
Jednak Palestyńczycy nie są z tego zadowoleni. Graffiti z izraelskim
żołnierzem, który żąda dokumentów od osła rozwścieczają ich: nie
ważne, że udało im się dostać na te tereny i zrobić nie przedstawiając
się nawet społeczności, ale to że zostali przedstawieni jako osły na
oczach całego świata to już za wiele. O zemstę za ten afront zadbają
już lokalny przedsiębiorca, Maikel Canawati i, przede wszystkim,
Walid, miejscowy napakowany taksówkarz: przy użyciu wodnej piły
tarczowej i wsparty przez całą społeczność, postanawia przeciąć mur
niezgody. Deklarowany cel: odsprzedać go najlepszemu kupcowi...

Regia di Marco Proserpio (2018), con Iggy Pop, Carlo McCormick. È
il 2007. Banksy e la sua squadra si introducono nei territori occupati
e firmano a modo loro case e muri di cinta. I palestinesi però non
gradiscono. Il murales del soldato israeliano che chiede i documenti
all’asino li manda su tutte le furie: passi l’essersi introdotto nei
territori e l’aver agito senza nemmeno presentarsi alla comunità
ma essere dipinti come asini davanti al resto del mondo è davvero
troppo. A vendicare l’affronto con un occhio al bilancio ci pensano un
imprenditore locale, Maikel Canawati e soprattutto Walid, palestrato
taxista del posto: con un flessibile ad acqua e l’aiuto della comunità,
decide di tagliare il muro della discordia. Obiettivo dichiarato: rivenderlo
al maggior offerente...

Następne projekcje: Multikino Złote Tarasy 18/10 - sala 2 - o 21:00

Altre proiezioni: Multikino Złote Tarasy 18/10 - sala 2 - alle 21:00

XXXIV Warszawski Festiwal Filmowy

Język: włoski z polskimi napisami
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XXXIV Festival del Cinema di Varsavia

Rimetti a noi i nostri debiti
domenica|niedziela 21.10 godz.|ore 19.00
Multikino Złote Tarasy - Sala 3
Złota 59, Warszawa

Reżyseria Antonio Morabito (2018), występują Claudio Santamaria,
Marco Giallini, Jerzy Stuhr, Flonja Kodheli, Agnieszka Zulewska,
Leonardo Nigro, Maddalena Crippa, Giorgio Gobbi, Paolo De Vita,
Paola Lavini, Liliana Massari, Pietro Naglieri, Vincenzo Tanassi,
Giovanni Galati, Peppino Mazzotta, Evita Ciri, Tony Campanozzi,
Gianni Lillo, Roberto Baldassari. Guido, ex technik informatyk
jest teraz magazynierem na umowie tymczasowej, nagle zostaje
zwolniony i nie jest już w stanie opłacić czynszu, ani oddać pożyczki
bankowi. Zdesperowany, postanawia stanąć po stronie tych, którzy
ścigają go za długi, pracując gratis jako rewindykatom kredytów dla
spółki finansowej skupującej niespłacone należności od banków...

Regia di Antonio Morabito (2018), con Claudio Santamaria,
Marco Giallini, Jerzy Stuhr, Flonja Kodheli, Agnieszka Zulewska,
Leonardo Nigro, Maddalena Crippa, Giorgio Gobbi, Paolo De Vita,
Paola Lavini, Liliana Massari, Pietro Naglieri, Vincenzo Tanassi,
Giovanni Galati, Peppino Mazzotta, Evita Ciri, Tony Campanozzi,
Gianni Lillo, Roberto Baldassari. Guido, ex tecnico informatico ed
ora magazziniere precario, viene licenziato in tronco e non è più
in grado di pagare l’affitto né di restituire un prestito alla banca.
Disperato, decide di mettersi dalla parte di chi lo vessa per esigere
il rimborso lavorando gratis come recuperatore crediti per una
finanziaria che compra i debiti insoluti delle banche...

Następne projekcje: Multikino Złote Tarasy 21/10 - sala 1 - o 21:00

Altre proiezioni: Multikino Złote Tarasy 16/10 - sala 1 - alle 21:00

Prezentacja książki | Presentazione libro

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym
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Nie tylko Fiat - Non solo Fiat
poniedziałek|lunedì 22.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Maria Pasztor, polska historyczka, przedstawi publiczności Instytutu
swoją ostatnią pracę: „Nie tylko Fiat”. Książka ta jest pierwszą próbą
historiograficzną pełnego przedstawienia relacji polsko-włoskich
w latach 1945-1989. Na podstawie pokaźnych źródeł literatury
historiograficznej, które obejmują archiwa polskie i włoskie, autorzy
(Maria Pasztor i Darius Jarosz), językiem przystępnym dla szerokiej
publiczności, przedstawiają scenerię kontaktów polsko-włoskich –
raczej skomplikowanych w badanym okresie historycznym – i coraz
większą rolę, w relacjach dwóch krajów, współpracy kulturalnej i
naukowej, szczególnie na polu ekonomicznym (której najbardziej
spektakularnym wyrazem była działalność Fiata w Polsce).

Maria Pasztor, storica polacca presenta al pubblico dell’Istituto il suo
ultimo lavoro: “Nie tylko Fiat” (Non solo Fiat. Questo libro è il primo
tentativo storiografico di presentazione completa delle relazioni
polacco-italiane in 1945-1989. Sulla base di robuste fonti della
letteratura storiografica, che includono gli archivi polacchi e italiani,
gli autori (Maria Pasztor e Darius Jarosz) illustrano con un linguaggio
accessibile al grande pubblico lo scenario dei contatti politici polaccoitaliani – piuttosto complessi nel periodo storico preso in esame – e il
ruolo sempre più importante nelle relazioni tra i due paesi svolto dalla
cooperazione culturale e scientifica, specialmente in campo economico
(la cui più spettacolare espressione è stata l’attività della Fiat in Polonia).

Filmowe czwartki | Giovedì Film
Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Sette opere di misericordia
czwartek|giovedì 25.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio (2012),
występują Roberto Herlitzka, Olimpia Melinte, Ignazio Oliva,
Stefano Cassetti. Turyn. Luminata jest młodą mołdawską nielegalną
emigrantką, która żyje z kradzieży kieszonkowych, których owoce
musi później oddawać swoim „właścicielom”. Liminita ma jednak
plan ucieczki spod ich kontroli i dostania fałszywych dokumentów.
Zaczyna wprowadzać go w życie wybierając przypadkową ofiarę.
Ofiarą jest Antonio, człowiek starszy i schorowany, który żyje w
skrajnych warunkach i zmuszony jest często do przebywania w
szpitalu. I tu właśnie spotyka go dziewczyna i zaczyna śledzić jego
ruchy. Film braci De Serio nie jest wyznaniem lecz raczej kinem
potrafiącym dotrzeć do głębin ludzkiej duszy.

Regia Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio (2012) con
Roberto Herlitzka, Olimpia Melinte, Ignazio Oliva, Stefano
Cassetti. Torino. Lu-minita è una giovane clandestina moldava che
sopravvive grazie al borseggio di cui deve poi dare i frutti ai suoi
‘padroni’. Luminita ha però un piano per sfuggire al loro controllo e
ottenere dei documenti falsi. Inizia a metterlo in atto scegliendosi
una vittima a caso. La vittima è Antonio, un uomo anziano e
malato che vive in una situazione di semidegrado ed è costretto
periodicamente a farsi ricoverare in ospedale. È lì che la ragazza lo
incontra e inizia a seguirne le mosse. Il film dei fratelli De Serio non
ha nulla di confessionale e invece ha moltissimo di quel cinema che
sa scavare a fondo nell’animo umano tout court.

Koncert|Concerto
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Romanza italiana da salotto
sobota|sabato 27.10 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Koncert jest punktem zamykającym projekt, który ma na celu
rozpowszechnienie wśród publiczności polskiej postać i muzykę
Francesco Paolo Tosti, sławnego kompozytora włoskiego, który żył
pod koniec XVIII w i na początku wieku XIX. Urodzony w Abruzzo,
przyjaciel D’Annunzio, obywatel świata, swoim bardzo wyjątkowym
stylem przyczynił się do międzynarodowego upowszechnienia
kultury włoskiej, jako że był twórcą stylu „włoskiego romansu
salonowego”, który zdobył dla niego nadzwyczajny rozgłos.
Bardzo ceniony przez Verdiego i Pucciniego, Tosti przeżył
większość swojego życia na dworze królowej Wiktorii w Londynie.
Jego muzyka, wyrafinowana i elegancka, wciąż jest często
wykonywana i ceniona na całym świecie. Baryton Daniel Kotliński
zaśpiewa romanse Tostiego przy akompaniamencie pianisty
Marco Baldiego, dyrektora artystycznego Festiwalu Pucciniego w
Torre del Lago i Estate Fiesolana.

Il concerto è il punto di arrivo di progetto teso a divulgare
presso il pubblico polacco la figura e la musica di Francesco
Paolo Tosti, celebre compositore italiano che visse tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Abruzzese di nascita,
amico di D’Annunzio, cittadino del mondo, con il suo stile
particolarissimo contribuì alla diffusione internazionale della
cultura musicale italiana in quanto ideatore di un proprio
stile di “romanza da salotto italiana” che gli diede rinomanza
straordinaria. Stimatissimo da Verdi e Puccini, Tosti visse gran
parte della sua vita alla corte della regina Vittoria a Londra.
Le sue musiche, raffinate ed eleganti, sono tuttora molto
richieste e apprezzate in tutto il mondo. Il baritono Daniel
Kotlinski canterà le romanze di Tosti accompagnato dal pianista
Marco Balderi, già direttore artistico del Festival Pucciniano
di Torre del Lago e dell’Estate Fiesolana.

Prezentacja książki | Presentazione libro

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym
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Sztuka radości - L’arte della gioia
poniedziałek|lunedì 29.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Przedstawiamy w Instytucie pierwszą polską edycję sławnej powieści
Goliarda Sapienza, w tłumaczeniu Tomasza Kwiecień. „Sztuka radości” jest
książką pośmiertną: spoczywała prze dwadzieścia lat porzucona w skrzyni
i, po tym jak została odrzucona przez największe włoskie wydawnictwa,
został wydrukowana w małym nakładzie przez Wydawnictwo Alternatywne
w roku 1998. Ale dopiero gdy ukazała się za granicą – we Francji, w
Niemczech i Hiszpanii – spotkała się z właściwym uznaniem, stając się
prawdziwym wydarzeniem wydawniczym. Powieść toczy się w całości
wokół postaci Modesty; kobiety żywotnej i niewygodnej, bardzo niemoralnej
według społecznej moralności. Kobieta sycylijska, „Caruso tosto” w której
zlewają się cielesność i intelekt, która idzie prze zamieć historyczną i burze
sentymentalne chroniona przez niezawodny talizman wewnętrzny: „sztukę
radości”. Poza tłumaczem obecni będą Angelo Pellegrino, maż Goliardy
Sapienzy, i aktorka Paola Pace, która przeczyta fragmenty książki.

Si presenta in Istituto la prima edizione polacca del celebre romanzo di
Goliarda Sapienza, nella traduzione di Tomasz Kwiecień. “L’arte della
gioia” è un libro postumo: giaceva da vent’anni abbandonato in una
cassapanca e, dopo essere stato rifiutato dai principali editori italiani,
venne stampato in pochi esemplari da Stampa Alternativa nel 1998.
Ma soltanto quando uscì all’estero - in Francia, Germania e Spagna ricevette il giusto riconoscimento, divenendo un autentico caso editoriale.
Nel romanzo, tutto ruota intorno alla figura di Modesta: una donna
vitale e scomoda, potentemente immorale secondo la morale comune.
Una donna siciliana, una «carusa tosta» in cui si fondono carnalità e
intelletto, che attraversa bufere storiche e tempeste sentimentali protetta
da un infallibile talismano interiore: «l’arte della gioia». Oltre al traduttore
saranno presenti Angelo Pellegrino, marito di Goliarda Sapienza, e
l’attrice Paola Pace che leggerà alcuni brani del libro.

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
Stażysta MAECI-MIUR-CRUI / Stagista MAECI-MIUR-CRUI
Francesca Sammaritano

