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program / programma
listopad / novembre 2018

kalendarz
8. XI
10. XI
13. XI
14. XI
15. XI
16. XI

Filmowe czwartki: “Terramatta” w reżyserii Costanza Quatriglio

Giovedì Film: “Terramatta” di Costanza Quatriglio

Teatr dla dzieci. La Baracca Testoni-Ragazzi: “Girotondo”

Teatro per bambini. La Baracca Testoni-Ragazzi: “Girotondo”

Prezentacja książki Anny Kłossowskiej „Atlas turystyczny Włoch Południowych”

calendario
19. XI
20. XI
21. XI
23. XI
20. XI

Presentazione del libro di Anna Kłossowska „Atlante turistico dell’Italia Meridionale”

Dwujęzyczność u dzieci polsko-włoskich. Rodzina, szkoła, społeczeństwo

Il bilinguismo nei bambini italo-polacchi. Famiglia, scuola, società

22. XI
25. XI

Filmowe czwartki: “Cover Boy” w reżyserii Carmine Amoroso

Giovedì Film: “Cover Boy” di Carmine Amoroso

Przedpremierowy filmu : “Pane dal cielo” w reżyserii Giovanni Bedeschi

Anteprima film: “Pane dal cielo” di Giovanni Bedeschi

25. XI
29. XI

III Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie: Dieta śródziemnomorska

III Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: Dieta mediterranea

XXVI Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu

XXVI Festival Internazionale di Chopin in Masovia

“Back to black” - Wystawa fotograficzna w Enzo Sbarra

“Back to black” - Mostra fotografica di Enzo Sbarra

Forum Kina Europejskiego Cinergia: “Nuovo Cinema Paradiso” w reżyserii Giuseppe Tornatore

Forum del Cinema Europeo Cinergia: “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore

Accarezzevole con grazia. Aurelio Canonici i Musicae Antiquae Collegium Varsoviense

Accarezzevole con grazia. Aurelio Canonici e il Musicae Antiquae Collegium Varsoviense

Filmowe czwartki: “Mai + come prima” w reżyserii Giacomo Campiotti

Giovedì Film: “Mai + come prima” di Giacomo Campiott

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Terramatta
czwartek|giovedì 08.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Costanza Quatriglio (2012), występuje Roberto
Nobile. Vincezo Rabito był chłopakiem z ’99, urodził się na
Sycylii i poszedł na wojnę dopełnić „niegodnego żywota”
żołnierza. Osierocony przez ojca, z dala od swojej ziemi,
Vincenzo żył intensywnie i marzył, że pewnego dnia powróci
do Chiaramonte Gulfi i opowie swoją historię, zebraną w
odręcznie pisanym dzienniku i długą na 1027 stron. Bo
Vincenzo czuł potrzebę opowiadania o swoim życiu i o
Kraju, który dwie wojny wyniszczyły, a który teraz należało
odbudować.

Regia di Costanza Quatriglio (2012) con Roberto Nobile.
Vincenzo Rabito era un ragazzo del ‘99, nato in Sicilia e
mandato alla guerra a consumare la “disonesta vita” del
soldato. Orfano di padre e lontano dalla sua terra, Vincenzo
viveva intensamente e sognava di tornare un giorno a
Chiaramonte Gulfi a raccontare le sue storie, quelle raccolte
in un diario dattiloscritto lungo 1027 pagine. Perché Vincenzo
aveva urgenza di raccontarsi e di raccontare quel Paese
che due guerre avevano fiaccato e che adesso bisognava
ricostruire.

Teatr dla dzieci|Teatro per bambini

Język: włoski

7

Girotondo
sobota|sabato 10.11 godz.|ore 10.00
Stara Prochownia SCEK
ul. Boleść 2 , Warszawa

Girotondo to opowieść o nieograniczonej ciekawości oraz o potrzebie
poszukiwania i odkrywania. To spektakl pełen kolistych ruchów, które
zmieniają się nieustannie i płyną wraz z muzyką, tworząc magiczne,
a czasem zaskakujące i zabawne obrazy. Lekkość, harmonia oraz
gra kolorów tworzą atmosferę fascynującej podróży przez nowo
odnalezione światy – dnia i nocy. Dwoje ciekawskich podróżników
zabierze nas do świata prawdziwych bohaterów spektaklu, którymi
są światło i cień, pozostawiając miejsce na nasze osobiste podróże
z głową w chmurach. La Baracca realizuje przedstawienia teatralne
dla przedszkoli, szkół i rodzin z dziećmi już od 41 lat. Produkcje La
Baracca oparte są na warsztacie aktora oraz na oryginalnych utworach
dramatycznych. Przez lata swojej działalności grupa wypracowała
własny, poetycki styl, który zachwyca młodą publiczność. Spektakle
wyróżnia prostota oraz nieustanna interakcja z widzami.

Girotondo è una storia di curiosità illimitata e la necessità di cercare e
scoprire. È uno spettacolo pieno di movimenti circolari che cambiano
costantemente e fluiscono con la musica, creando immagini magiche
e talvolta sorprendenti e divertenti. Leggerezza, armonia e giochi di
colori creano l’atmosfera di un affascinante viaggio attraverso i mondi
appena scoperti - giorno e notte. Due viaggiatori curiosi ci porteranno
nel mondo dei veri eroi dello spettacolo, che sono luce e ombra,
lasciando spazio ai nostri viaggi personali con le nostre teste tra le
nuvole. Da 41 anni La Baracca allestisce spettacoli teatrali per asili,
scuole e famiglie con bambini. Le produzioni di La Baracca si basano
sul laboratorio attoriale e su testi teatrali originali. Nel corso degli anni
della sua attività, il gruppo ha sviluppato un proprio stile poetico che
impressiona il pubblico dei giovanissimi. Le performance si distinguono
per la semplicità e l’interazione costante con gli spettatori.

Prezentacja książki | Presentazione libro

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: polski
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Atlas turystyczny Włoch Południowych
wtorek|martedì 13.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Rajskie plaże Kalabrii, Wybrzeże Amalfitańskie, czeluści
Wezuwiusza wraz z fascynującym Neapolem, a także
legendarny Rzym, góry i morza okalające południową część
Włoch to miejsca, gdzie w niezapomnianą podróż zaprasza
Anna Klossowska, dziennikarka, związana rodzinną tradycją z
Włochami. Informacje o najciekawszych miejscach, malowniczych
zakątkach zaprezentowano w wygodnym i przejrzystym układzie
alfabetycznym. Cennym uzupełnieniem są zwięzłe informacje o
kraju, jego historii, tradycjach i mieszkańcach, a także praktyczne
wskazówki, propozycje tras, przydatne mapy i piękne fotografie.

Le spiagge paradisiache della Calabria, la Costiera Amalfitana,
il panorama del Vesuvio e l’affascinante Napoli, così come la
leggendaria Roma, le montagne e il mare che circonda la parte
meridionale dell’Italia sono i luoghi in cui Anna Klossowska, una
giornalista legata all’Italia dalla tradizione familiare, invita i lettori a
un viaggio indimenticabile. Le informazioni sui luoghi più interessanti
e sugli angoli pittoreschi sono state presentate in un ordine
alfabetico. Un prezioso supplemento sono le sintetiche informazioni
sul paese, la sua storia, le tradizioni e gli abitanti, oltre a consigli
pratici, suggerimenti per itinerari, mappe e bellissime fotografie.

Dzień nauki | Giornata di studi

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski i polski

11

Il bilinguismo nei bambini italo-polacchi.
Famiglia, scuola, società
środa|mercoledì 14.11 godz.|ore 09.30
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Dwujęzyczność dzieci jest wyzwaniem wymagającym świadomej
pracy nie tylko rodziców, ale również nauczycieli: jedni i drudzy
będą kształtować dziecko, które następnie będzie musiało
przenieść własne doświadczenia na płaszczyznę społeczną, ucząc
się akceptować siebie oraz otoczenie. Mimo rosnącej liczby par
polsko-włoskich, dwujęzyczność ich dzieci wydaje się - póki co swego rodzaju terra incognita. Zamiarem spotkania naukowego jest
stworzenie pola do badań wokół zjawiska. Sesję poranną uświetnią
wystąpienia z różnych ośrodków naukowych, popołudnie zaś
zostanie poświęcone warsztatom oraz zakończy się spotkaniem o
charakterze „okrągłego stołu”.

Crescere nel bilinguismo è un impegno che implica un lavoro
consapevole non solo dei genitori, ma anche degli insegnanti: gli uni
e gli altri formeranno un bambino che poi dovrà portare la propria
esperienza nel proprio contesto sociale, imparando ad accettare
come anche a farsi accettare. Nonostante la presenza sempre più
numerosa di coppie miste o immigrati di ritorno, il bilinguismo dei
bambini fra Italia e Polonia è ancora tutto da studiare. La giornata
di studi mira a gettare le basi per una nuova ricerca. La sessione
del mattino vedrà la partecipazione di studiosi da diverse università,
mentre quella pomeridiana sarà incentrata su discussioni e tavole
rotonde con la partecipazione di scuole e istituzioni.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski

Cover Boy
czwartek|giovedì 15.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Carmine Amoroso (2006), występują Eduard Gabia, Luca
Lionello, Chiara Caselli, Francesco Dominedò, Gabriel Spahiu.
Ioan, 23 lata, opuszcza Ruminię by w towarzystwie przyjaciela
szukać szczęścia we Włoszech. Jednak do Rzymu, gdzie pomaga
mu Michele pracujący na stacji, dociera sam. Człowiek ten gości
go u siebie i zakochuje się w nim, choć wydaje się, że chłopak tego
nie zauważa. Ich życie nie jest proste: Michele ma tylko dorywcza
pracę, a Ioan jest nielegalnym imigrantem. Jednak pewnego
dnia w ich życie wkracza pewna kobieta (poza sfrustrowaną
właścicielka domu, graną przez Lucianę Littizzetto) i wprowadza
niespodziewane zmiany.

Regia di Carmine Amoroso (2006) con Eduard Gabia, Luca
Lionello, Chiara Caselli, Francesco Dominedò, Gabriel Spahiu.
Ioan, 23 anni, lascia la Romania per cercare fortuna in Italia in
compagnia di un amico. Arriva però da solo a Roma e viene
aiutato da Michele che lavora alla stazione. L’uomo lo ospita e
se ne innamora anche se il ragazzo sembra non accorgersene.
La loro vita non è semplice: i lavori di Michele sono precari
e Ioan è immigrato irregolarmente. Ma una donna (oltre alla
frustrata padrona di casa interpretata con il solito acume da
Luciana Littizzetto) entra nella loro vita provocando un inatteso
cambiamento.

13

Festiwalu Filmów Chrześcijańskich ARKA 2018

Język: włoski z polskimi napisami
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Film Festival Cristiano ARKA 2018

Pane dal cielo
piątek|venerdì 16.11 godz.|ore 19.00
Katolickie Centrum Kultury “Dobre Miejsce”
ul. Dewajtis 3, Warszawa

Reżyseria Giovanni Bedeschi (2018). Występują Sergio Leone,
Donatella Bartoli, Paola Pitagora, Gigi Piola, Mauro Santopietro,
Antonino Surdo, Mauro Ramerio. Noc Bożonarodzeniowa w
Mediolanie jest bardzo zimna. Lilli i Annibale szukają schronienia
niedaleko stacji Greco-Pirelli, by odpocząć i zbudzić się następnego
dnia nie umierając z zimna. Oboje są bardzo zmęczeni, może z
powodu wieku, może z powodu niewielu rzeczy jakie niosą na swoich
barkach, a które im ciążą. W pewnej chwili cisza nocna zostaje
zakłócona przez kwilenie, które z jednej z pobliskich skrzyń. Lilli i
Annibale zbliżają się powoli i otwierają skrzynię: w środku znajduje się
dziecko, chłopczyk. Zdrowy. Fikający nóżkami…

Regia di Giovanni Bedeschi (2018). Sergio Leone, Donatella Bartoli,
Paola Pitagora, Gigi Piola, Mauro Santopietro, Antonino Surdo,
Mauro Ramerio. È fredda questa notte di Natale a Milano. Lilli e
Annibale stanno cercando un angolo vicino alla stazione GrecoPirelli dove poter riuscire a riposare e svegliarsi il giorno successivo
senza morire di freddo. Sono entrambi stanchi, sarà l’età, saranno
le poche cose che si portano dietro che cominciano a pesare. A un
certo punto il silenzio della notte si spezza, dei vagiti rimbombano
da un cassonetto lì vicino. Lilli e Annibale si avvicinano lenti e
aprono il cassonetto: dentro c’è un bambino, un maschietto. Sano.
Scalciante…

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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III Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie
19-25.11 2018
Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie, odbywający się po raz trzeci, ma
na celu promocję na poziomie międzynarodowym tradycji kulinarnej,
enologicznej i gastronomicznej jako cech wyróżniających tożsamość i
kulturę włoską: jakość, zrównoważony rozwój, kultura, bezpieczeństwo
żywności, prawo do pożywienia, edukacja, tożsamość, terytorium,
różnorodność biologiczna. Najważniejszym tematem tego roku
będzie „Dieta Śródziemnomorska”, zrównoważony model odżywiania,
zwracający uwagę na ekonomię, środowisko i zdrowie człowieka.
Do tego dołącza się docenienie tradycji enogastronomicznej różnych
regionów i terytorium Włoch. Na gorące życzenie zainteresowanych
powróci do Warszawy szef Diego Bongiovanni z ICIF (Italian Culinary
Institute for Foreigners), który również w tym roku, który współpracować
będzie z Zespołem Szkół Gstronomicznych Poznańska i przez cały
tydzień , codziennie, poprowadził będzie dla uczniów szkoły praktyczne
lekcje kuchni, tak by pokazać im „podstawy” kuchni włoskiej i opowiedzieć
o tradycji i o kraju. Wydarzenie promuje MAECI we współpracy, miedzy
innymi, z ICE, ENIT, Polsko-włoską Izba Handlową, ICIF.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo giunge alla sua
terza edizione con l’obiettivo di promuovere a livello internazionale
le tradizioni culinarie ed enogastronomiche quali segni distintivi
dell’identità e della cultura italiana: qualità, sostenibilità, cultura,
sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio,
biodiversità. Il tema portante dell’edizione di quest’anno sarà la
“Dieta Mediterranea”, modello alimentare sostenibile dal punto
di vista economico e ambientale e per la salute umana. A questo
si aggiunge la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche
delle Regioni e dei territori italiani. A grande richiesta torna lo
chef Diego Bongiovanni dell’ICIF (Italian Culinary Institute for
Foreigners), che anche quest’anno collaborerà con la Zespół
Szkół Gastronomicznych Poznańska tenendo ogni mattina delle
lezioni pratiche di cucina agli alunni della scuola per illustrare i
“fondamentali” della cucina italiana e parlare di tradizioni e territori.
L’evento è promosso dal MAECI in collaborazione, tra gli altri, con
ICE, ENIT, Camera di Commercio Italo-Polacca, ICIF.

III Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie | III Settimana della Cucina Italiana nel mondo
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Dieta Mediterranea
poniedziałek|lunedì 19.11 godz.|ore 19.00
Trattoria Flaminia

wtorek|martedì 20.11 godz.|ore 19.00
Ristorante L’Olivo

środa|mercoledì 21.11 godz.|ore 19.00
Focaccia Ristorante

piątek|venerdì 23.11 godz.|ore 19.00
Incanto

ul. Zygmunta Krasińskiego 41, Warszawa

ul. Senatorska 13/15, Warszawa

ul. Żelazna 59A, Warszawa

ul. Kobielska 6, Warszawa

Przez cały czas trwania tygodnia Włoskiej Kuchni na Świecie w
restauracji będzie serwowane włoskie menu skupiające się na temacie
Diety Śródziemnomorskiej – zrównoważonego modelu żywienia pod
względem ekonomii, środowiska i zdrowia człowieka – i jej produktów,
w poszanowaniu prawdziwej tradycji kulinarnej, pod nadzorem szefa
kuchni Diego Bongiovanni z Włoskiego Instytutu Kulinarnego dla
Cudzoziemców (ICIF). Do każdej pokazowej kolacji będą odpowiednio
dobierane włoskie wina.

In quattro serate della III Settimana della Cucina Italiana nel
Mondo verrà proposto un menu italiano incentrato sul tema della
Dieta Mediterranea – modello alimentare sostenibile dal punto
di vista economico e ambientale e per la salute umana – e i suoi
ingredienti, nel rispetto dell’autentica tradizione culinaria nostrana,
sotto la supervisione dello chef Diego Bongiovanni dell’ICIF (Italian
Culinary Institute for Foreigners). Ogni cena dimostrativa verrà
accompagnata da una selezione di vini italiani.

Kolacja płatna

Cena a pagamento

Festiwal Chopinowski| Festival Chopin

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: polski

XXVI Międzynarodowy Festiwal
Chopinowski na Mazowszu
wtorek|martedì 20.11 godz.|ore 17.00
Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
Sala Koncertowa
ul. Bartosza Głowackiego 2, Sochaczew

W dniach 20-25 listopada 2018 odbędzie się XXV
Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu, w jury
którego zasiadają m.in. prof. Kadłubiski (przewodniczący)
i Marco Scolastra. Festiwal ma na celu dać młodym
pianistom okazję do występów na scenie Szkoły muzycznej
w Sochaczewie, znajdującej się opodal Domu Urodzenia
Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Nei giorni 20-25 novembre 2018 si terrà XXVI Festival
internazionale di Chopin in Masovia, della cui giuria fanno
parte tra gli altri Jan Kadłubiski (presidente) e Marco
Scolastra. Il Festival vuole dare ai giovani pianisti la
possibilità di esibirsi sul palcoscenico della Scuola
di Musica di Sochaczew che si trova nelle vicinanze della
Casa natale di Fryderyk Chopin a Żelazowa Wola.
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Wystawa fotograficzna | Mostra fotografica

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Back to black. Enzo Sbarra
czwartek|giovedì 22.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Fotograf Enzo Sbarra – który obecny będzie na inauguracji –
unieśmiertelnił wiedeńskiego artystę Hermanna Nitsche, stworzył
portret Mariny Abramovic i francuskiego przedstawiciela body
art. Gina Pane, był w Bolonii prekursorem street poster art. Enzo
Sbarra jest tym wszystkim: antykonwencjonalistą, wizjonerem,
zdolnym do zaskakiwania swoimi zdjęciami w miejscach
opuszczonych i niezamieszkałych, fizycznie i duchowo. Artysta ratuje
siedemnastowieczne neapolitańskie studia nad naturą martwą w
stylu Giacomo, Giovanni Battista i Giuseppe Recco. W wystawianych
pracach kwiaty i owoce staja się czymś więcej, wydobywając
„prawdę z ciemności w sposób głęboki i szeptany”. Dzieła artysty
zapraszają do odkrycia głębokich zapachów codziennej natury
martwej, sprzyjając nowemu tajemnemu dialogowi z Naturą.

Il fotografo Enzo Sbarra – che sarà presente all’inaugurazione – ha
immortalato l’artista viennese Hermann Nitsch, ha ritratto Marina
Abramovic e l’esponente francese della body art Gina Pane, è
stato precursore a Bologna della street poster art. Enzo Sbarra è
tutto questo: anticonvenzionale, visionario, capace di sorprendere
occupando luoghi vuoti e abbandonati, fisici e dell’anima, con
la sua fotografia. L’artista recupera gli studi sulle nature morte
seicentesche napoletane alla maniera di Giacomo, Giovanni
Battista e Giuseppe Recco. Nelle immagini esposte i fiori e frutti
diventano qualcos’altro, facendo emergere “il vero dall’oscurità
in una forma intima e sussurrata”. Le opere dell’artista invitano
a riscoprire gli intensi profumi di una natura morta quotidiana,
favorendo un nuovo recondito dialogo con la Natura.

Forum Kina Europejskiego Cinergia
Forum del Cinema Europeo Cinergia

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z polskimi napisami
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Nuovo Cinema Paradiso
domenica|niedziela 25.11 godz.|ore 17.00
Kino Charlie

ul. Piotrkowska 203/205, Łódź

Reżyseria Giuseppe Tornatore (1988), występują Philippe Noiret,
Salvatore Cascio, Jacques Perrin, Leo Gullotta, Leopoldo Trieste,
Agnese Nano. Dwa lata po zakończeniu II Wojny Światowej,
w małym miasteczku sycylijskim Ciancaldo, kino jest jedyną
rozrywką. Hałaśliwej, ale i uczuciowej publiczności, „proboszczzarządca” wyświetla sławne amerykańskie i włoskie filmy, po
wcześniejszych cięciach, nad którymi pracuje stary Alfredo,
kinooperator wprowadzający do zawodu operatora Salvatore,
dziesięcioletniego miłośnika kina, syna żołnierza zagonionego w
Rosji. Festiwal Cinergia w 30. rocznicę premiery filmu zaprasza na
wyjątkowy pokaz z oryginalnej kopii 35 mm. Gościem specjalnym
wieczoru będzie dorosły dziś, Salvatore Cascio, odtwórca roli
małego Totò.

Regia di Giuseppe Tornatore (1988), con Philippe Noiret, Salvatore
Cascio, Jacques Perrin, Leo Gullotta, Leopoldo Trieste, Agnese
Nano. Due anni dopo la fine della II Guerra Mondiale a Ciancaldo,
un paese siciliano, il cinema è l’unico divertimento. Davanti ad
una platea chiassosa, ma anche emotiva, il “parroco-gestore”
fa passare sullo schermo celebri film americani e italiani, dopo
adeguati tagli di cui si occupa l’anziano Alfredo, il proiezionista,
che inizia ai misteri della macchina da proiezione Salvatore, un
ragazzino di dieci anni figlio di un disperso in Russia e fanatico
frequentatore del cinema. Il Festival Cinergia ripropone – a
trent’anni di distanza – la proiezione della pellicola originale in
35mm alla presenza dell’ospite d’onore della serata Salvatore
Cascio, l’attore che interpretò nel film il ruolo del piccolo Totò.

Koncert włoski | Concerto italiano
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Accarezzevole con grazia. Aurelio Canonici
e il Musicae Antiquae Collegium Varsoviense
domenica|niedziela 25.11 godz.|ore 19.00
Zamek Królewski w Warszawie
Sala Wielka
plac Zamkowy 4, Warszawa

Program koncertu celebruje wielką symfoniczną muzykę włoską
początku XIX wieku. Przede wszystkim geniusz Rossiniego, z jego
sławną Uwerturą do „Włoszki w Algierze” i wirtuozerskimi Introdukcją,
Tematem i Wariacjami na klarnet i orkiestrę (solistą jest Francesco
Spendolini). Na zakończenie, cudowna Symfonia Cherubiniego, pełna
światła i śpiewności. W prestiżowej siedzibie Zamku Królewskiego w
Warszawie, Orkiestra Muzyki Kameralnej Collegium Varsoviense pod
dyrekcją Aurelio Canonici, dyrygenta pracującego na całym świecie.
Maestro Canonici dyrygowała w ostatnim czasie Mszę Koronacyjną
Mozarta w Watykanie, w Sali Nervi, gdzie otrzymał gratulacje od
Jego Świątobliwości Papieża Francesco. W ostatnich sezonach
występował, między innymi, na podium Narodowej Orkiestry Radia w
Warszawie i Filharmonii Symfonicznej w Krakowie.

Il programma del concerto celebra la grande musica sinfonica italiana
di inizio 800. Il genio di Rossini innanzitutto, con la celeberrima
Ouverture dall’Italiana in Algeri e il virtuosistico Introduzione,
Tema e Variazioni per clarinetto e orchestra (solista Francesco
Spendolini). In chiusura, la meravigliosa Sinfonia di Cherubini, piena
di luce e cantabilità. Nella prestigiosa sede del Castello Reale di
Varsavia, l’Orchestra Musicae Antiquae Collegium Varsoviense
sarà guidata da Aurelio Canonici, direttore d’orchestra attivo in tutto
il mondo. Il maestro Canonici ha recentemente diretto la Messa
dell’Incoronazione di Mozart in Vaticano, nella Sala Nervi, ricevendo
i complimenti dal Santo Padre Papa Francesco. Nelle ultime stagioni
è stato sul podio, tra l’altro, dell’Orchestra Nazionale della Radio di
Varsavia e della Sinfonietta Cracovia.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Mai + come prima
czwartek|giovedì 29.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Giacomo Campiotti (2005), występują Laura Chiatti,
Lidia Broccolino, Marco Velluti, Natalia Piatti, Marco Casu. Po
egzaminie maturalnym sześciu przyjaciół z klasy wyjeżdża na
wspólne wakacje, chcieliby pojechać nad morze, ale trafiają prawie
przez przypadek do bacówki w górach Dolomitów. Chłopcy byli
przyjaciółmi ze szkolonej ławki przez pięć lat, ale znają się bardzo
powierzchownie. W czasie krótkich wakacji mają jednak okazję
się poznać, porównać i zdobyć doświadczenie, które zmieni ich do
głębi, gdy wrócą już do domu, do miasta.

Regia di Giacomo Campiotti (2005) con Laura Chiatti, Lidia
Broccolino, Marco Velluti, Natalia Piatti, Marco Casu. Dopo l’esame
di maturità sei compagni di classe partono per una vacanza
insieme, vorrebbero andare al mare, ma finiscono quasi per caso
in una baita tra le montagne delle Dolomiti. Questi ragazzi sono
stati compagni di banco per cinque anni, ma si conoscono solo
superficialmente. In questa breve vacanza però hanno l’opportunità
di conoscersi, confrontarsi e di compiere esperienze che li
cambieranno profondamente una volta tornati a casa, in città.

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

