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program / programma
luty / febbraio 2019

kalendarz

7. II

9. II

11-12. II

14. II

Filmowe czwartki: “Le cose che restano” (Część I) w reżyserii Gianluca Maria Tavarelli

Giovedì Film: “Le cose che restano” (Parte I) w reżyserii Gianluca Maria Tavarelli

VI Bal Gdański 2019 - Fantazje karnawałowe

VI Ballo di Danzica 2019 - Fantasia carnavalesca

V. Winter Orchestra Workshop. Koncert Galowy i Koncert Finałowy
V. Winter Orchestra Workshop. Concerto di gala e Concerto Finale

Filmowe czwartki: “Le cose che restano” (Część II) w reżyserii Gianluca Maria Tavarelli
Giovedì Film: “Le cose che restano” (Parte II) w reżyserii Gianluca Maria Tavarelli

calendario

15. II

21. II

23. II

28. II
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“Z ziemi włoskiej do Polski”. Koncert z okazji Stulecia stosunków dyplomatycznych między Polską a Włochami
“Dalla terra italiana alla Polonia”. Concerto per il Centenario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Polonia

Filmowe czwartki: “Le cose che restano” (Część III) w reżyserii Gianluca Maria Tavarelli
Giovedì Film: “Le cose che restano” (Parte III) w reżyserii Gianluca Maria Tavarelli

“Tosca”. Opera w Giacomo Puccini
“Tosca”. Opera lirica di Giacomo Puccini

Filmowe czwartki: “Le cose che restano” (Część IV) w reżyserii Gianluca Maria Tavarelli
Giovedì Film: “Le cose che restano” (Parte IV) w reżyserii Gianluca Maria Tavarelli

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Le cose che restano. I
czwartek|giovedì 07.02 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Gianluca Maria Tavarelli (2010), występują Paola Cortellesi,
Claudio Santamaria, Lorenzo Balducci, Ennio Fantastichini, Antonia
Liskova, Leila Bekhti, Farida Rahouadj, Daniela Giordano, Vincenzo
Amato, Roberto Forza. Film opowiada historię rodziny, która się rozpada
i domu, który pustoszeje w wyniku dramatycznych wydarzeń. Ale również
historię tego, jak powoli, zarówno rodzina jak i dom, odnajdują życie
i jego sens, pozwalając się zarazić nowymi istnieniami. Nora, Andrea
i Nino reagują odważnie na szok, jaki ich dotyka, poszukując innych
światów: innych miłości, innych bodźców do życia. W tle pojawiają się
inne ważne tematy współczesnej historii Włoch: rodzina patchwork, pary
gay i coraz bardziej odczuwalna w społeczeństwie obecność imigrantów
spoza Europy. Interesujący obraz w czterech częściach, który stara się
opowiedzieć kim jesteśmy, kim się staliśmy, kim nie chcemy już być.

Regia di Gianluca Maria Tavarelli (2010), con Paola Cortellesi, Claudio
Santamaria, Lorenzo Balducci, Ennio Fantastichini, Antonia Liskova, Leila
Bekhti, Farida Rahouadj, Daniela Giordano, Vincenzo Amato, Roberto
Forza. Il film è la storia di una famiglia che si sgretola e di una casa che
si svuota a seguito di un evento drammatico. Ma anche la storia di come,
a poco a poco, la famiglia e la casa ritrovano vita e senso lasciandosi
contaminare da nuove esistenze. Nora, Andrea e Nino reagiscono con
coraggio allo smarrimento che li colpisce, cercando altri mondi: altri
amori, altre spinte a vivere. Sullo sfondo le tematiche più significative
della storia italiana contemporanea: la famiglia allargata, le coppie gay
e la presenza sempre più centrale degli extracomunitari nella società.
Un coinvolgente percorso in quattro capitoli che cerca di raccontare chi
siamo, cosa siamo diventati, cosa non vogliamo più essere.

Koncert | Concerto

7

VI Bal Gdański 2019 - Fantazje karnawałowe
sobota|sabato 09.02 godz.|ore 19.00

Filharmonia Bałtycka
Sala Koncertowa
ul. Ołowianka 1 - Gdańsk

Koncert VI edycji Balu Gdańskiego przewiduje flet w roli głównej.
Wszyscy znają efektowne fantazje Sarasatego lub Waxmana
na tematy z „Carmen” napisane na skrzypce z orkiestrą. Ta
napisana przez François Borne na flet jest niemniej karkołomna
i efektowna. Wykona ją włoski flecista Raffaele Trevisani. Drugi
popisowy utwór na flet z orkiestrą – Karnawał w Wenecji wykona
Bülent Evcil – urodzony w Stambule flecista, laureat wielu
konkursów międzynarodowych, podobnie jak Trevisani, uczeń
legendarnego Jamese’a Galwaya.

Per la VI edizione del Bal Gdański il concerto prevede il flauto
nel ruolo principale. Tutti conoscono le impressionanti fan-tasie
di Sarasate o Waxman sui temi della “Carmen” scritte per violino
e orchestra: il flauto di François Borne non è meno vertiginoso e
spettacolare interpretato dal flautista italiano Raffaele Trevisani.
Il secondo cavallo di battaglia per flauto e orchestra - Carnevale
di Venezia sarà interpretato da Bülent Evcil - flautista nato a
Istanbul, vincitore di molte competi-zioni internazionali, e come
Trevisani, allievo del leggendario James Galway.

Koncert | Concerto
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V. Winter Orchestra Workshop
poniedziałek | lunedì 11.02 godz.|ore 18.00
wtorek | martedì 12.02 godz.|ore 18.00
Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej
ul. Podleśna 2 - Białystok

Po raz piąty w Białymstoku w dniach 5-12 lutego 2019 roku w
Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego odbędą
się Międzynarodowe Zimowe Warsztaty Orkiestrowe „WOW” –
Winter Orchestra Workshop. Współorganizatorem warsztatów
jest Zespół Szkół Muzycznych i Stowarzyszenie Pro Musica.
Młodzi muzycy będą mogli doświadczyć siedmiu dni intensywnej
nauki, która pozwoli im na podniesienie swoich kompetencji
profesjonalnych i przygotuje do koncertu zamykającego cykl.
Orkiestra składająca się ze 100 muzyków, pod dyrekcją włoskiego
dyrygenta Andrea Loss, wykona w dniach 11 i 12 lutego koncerty
z repertuarem obejmującym, między innymi, niektóre kompozycje
Gioacchino Rossiniego, Ennio Morricone i Franco Cesarini.

Per la quinta volta a Białystok dal 5 al 12 febbraio 2019 nel
Complesso delle Scuole di Musica Ignacy Paderewski si terrà
l’International Winter Orchestra Workshop “WOW” co-organizzato dal
Musical Schools Complex e l’associazione Pro Musica. Il seminario
vuole promuovere la pratica musicale degli strumenti a fiato e delle
percussioni a Białystok e nel Voivodato della Podlachia. Giovani
musicisti vivranno l’esperienza di sette giorni di studio intensivo
che permetterà loro di aumentare la competenza professionale in
vista dei concerti di chiusura. L’orchestra di 100 elementi diretta
dall’italiano Andrea Loss eseguirà nei concerti dell’11 e 12 febbraio
un repertorio che comprende, tra le altre, alcune composizioni di
Gioacchino Rossini, Ennio Morricone e Franco Cesarini.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski

11

Le cose che restano. II
czwartek|giovedì 14.02 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Gianluca Maria Tavarelli (2010), występują Paola Cortellesi,
Claudio Santamaria, Lorenzo Balducci, Ennio Fantastichini, Antonia
Liskova, Leila Bekhti, Farida Rahouadj, Daniela Giordano, Vincenzo
Amato, Roberto Forza. Film opowiada historię rodziny, która się rozpada
i domu, który pustoszeje w wyniku dramatycznych wydarzeń. Ale również
historię tego, jak powoli, zarówno rodzina jak i dom, odnajdują życie
i jego sens, pozwalając się zarazić nowymi istnieniami. Nora, Andrea
i Nino reagują odważnie na szok, jaki ich dotyka, poszukując innych
światów: innych miłości, innych bodźców do życia. W tle pojawiają się
inne ważne tematy współczesnej historii Włoch: rodzina patchwork, pary
gay i coraz bardziej odczuwalna w społeczeństwie obecność imigrantów
spoza Europy. Interesujący obraz w czterech częściach, który stara się
opowiedzieć kim jesteśmy, kim się staliśmy, kim nie chcemy już być.

Regia di Gianluca Maria Tavarelli (2010), con Paola Cortellesi, Claudio
Santamaria, Lorenzo Balducci, Ennio Fantastichini, Antonia Liskova, Leila
Bekhti, Farida Rahouadj, Daniela Giordano, Vincenzo Amato, Roberto
Forza. Il film è la storia di una famiglia che si sgretola e di una casa che
si svuota a seguito di un evento drammatico. Ma anche la storia di come,
a poco a poco, la famiglia e la casa ritrovano vita e senso lasciandosi
contaminare da nuove esistenze. Nora, Andrea e Nino reagiscono con
coraggio allo smarrimento che li colpisce, cercando altri mondi: altri
amori, altre spinte a vivere. Sullo sfondo le tematiche più significative
della storia italiana contemporanea: la famiglia allargata, le coppie gay
e la presenza sempre più centrale degli extracomunitari nella società.
Un coinvolgente percorso in quattro capitoli che cerca di raccontare chi
siamo, cosa siamo diventati, cosa non vogliamo più essere.

Koncert | Concerto
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Z ziemi włoskiej do Polski
piątek|venerdì 15.02 godz.|ore 18.00

Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej
ul. Podleśna 2 - Białystok

Polskę i Włochy łączą głębokie i długie relacje kulturowe
i polityczne. Nie bez powodu w refrenie polskiego hymnu
padają słowa „z ziemi włoskiej do Polski”. Z okazji 100-lecia
stosunków dyplomatycznych łączących Polskę i Włochy
zapraszamy na kameralny koncert, podczas którego usłyszymy
utwory Giuseppe Marii Cambiniego, Nino Roty, Tadeusza
Szeligowskiego oraz Luciana Felicianiego, wykonane przez
orkiestrę kameralną “La Vanagaloria”.

Polonia e Italia uniscono profonde e lunghe relazioni culturali e
politiche. Non è senza ragione che nel coro dell’inno nazionale
polacco ritroviamo le parole “dalla terra italiana alla Polonia”. In
occasione del centenario delle relazioni diplomatiche tra Italia e
Polonia, vi invitiamo a un concerto da camera durante il quale
ascolteremo le opere di Giuseppe Maria Cambini, Nino Rota,
Tadeusz Szeligowski e Luciano Feliciani eseguite dall’orchestra
da camera “La Vanagaloria”.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Le cose che restano. III
czwartek|giovedì 21.02 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Gianluca Maria Tavarelli (2010), występują Paola Cortellesi,
Claudio Santamaria, Lorenzo Balducci, Ennio Fantastichini, Antonia
Liskova, Leila Bekhti, Farida Rahouadj, Daniela Giordano, Vincenzo
Amato, Roberto Forza. Film opowiada historię rodziny, która się rozpada
i domu, który pustoszeje w wyniku dramatycznych wydarzeń. Ale również
historię tego, jak powoli, zarówno rodzina jak i dom, odnajdują życie
i jego sens, pozwalając się zarazić nowymi istnieniami. Nora, Andrea
i Nino reagują odważnie na szok, jaki ich dotyka, poszukując innych
światów: innych miłości, innych bodźców do życia. W tle pojawiają się
inne ważne tematy współczesnej historii Włoch: rodzina patchwork, pary
gay i coraz bardziej odczuwalna w społeczeństwie obecność imigrantów
spoza Europy. Interesujący obraz w czterech częściach, który stara się
opowiedzieć kim jesteśmy, kim się staliśmy, kim nie chcemy już być.

Regia di Gianluca Maria Tavarelli (2010), con Paola Cortellesi, Claudio
Santamaria, Lorenzo Balducci, Ennio Fantastichini, Antonia Liskova, Leila
Bekhti, Farida Rahouadj, Daniela Giordano, Vincenzo Amato, Roberto
Forza. Il film è la storia di una famiglia che si sgretola e di una casa che
si svuota a seguito di un evento drammatico. Ma anche la storia di come,
a poco a poco, la famiglia e la casa ritrovano vita e senso lasciandosi
contaminare da nuove esistenze. Nora, Andrea e Nino reagiscono con
coraggio allo smarrimento che li colpisce, cercando altri mondi: altri
amori, altre spinte a vivere. Sullo sfondo le tematiche più significative
della storia italiana contemporanea: la famiglia allargata, le coppie gay
e la presenza sempre più centrale degli extracomunitari nella società.
Un coinvolgente percorso in quattro capitoli che cerca di raccontare chi
siamo, cosa siamo diventati, cosa non vogliamo più essere.

Wielkia Opera Włoska | La grande Opera lirica italiana
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Tosca, di Giacomo Puccini

23, 24, 26, 27, 28-02.2019; 01, 02, 03-03.2019
Teatr Wielki Opera Narodowa
Sala Moniuszki
Plac Teatralny 1, Warszawa

Sławna opera liryczna Giacomo Pucciniego w trzech aktach, do libretta
Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, została wystawiona po raz pierwszy
w Rzymie, w Teatrze Costanzi, 14 stycznia 1900 r. Wystawiana
ponownie w prestiżowym gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej
w Warszawie, jest uważana za najbardziej dramatyczną operę
Pucciniego, bogatą w efekty teatralne i pomysły trzymające widza w
ciągłym napięciu. Wątek muzyczny rozwija się równie dynamicznie,
charakteryzuje się krótkimi i ostrymi wtrętami tematycznymi, często
skonstruowanymi na dysonansowej harmonii, jak harmonia stworzona
przez następstwo akordów tematu Scarpii, otwierającą operę. Talent
melodyczny Pucciniego ujawnia się w duetach Toski i Mario, jak również
w trzech sławnych romansach, po jednym na akt (Recondita armonia,
Vissi d’arte, E lucevan le stelle), które spowalniają tempo akcji opery.

La celebre opera lirica di Giacomo Puccini in tre atti su libretto di
Giuseppe Giacosa e Luigi Illica venne rappresentata per la prima
volta a Roma, al Teatro Costanzi, il 14 gennaio 1900. Riproposta nella
prestigiosa cornice del Teatr Wielki Opera Narodo-wa di Varsavia, è
considerata l’opera più drammatica di Puccini, ricca com’è di colpi di
scena e di trovate che tengono lo spetta-tore in costante tensione. Il
discorso musicale si evolve in modo altrettanto rapido, caratterizzato
da incisi tematici brevi e ta-glienti, spesso costruiti su armonie
dissonanti, come quella prodotta dalla successione degli accordi del
tema di Scarpia che apre l’opera. La vena melodica di Puccini ha
modo di emergere nei duetti tra Tosca e Mario, nonché nelle tre celebri
romanze, una per atto (Recondita armonia, Vissi d’arte, E lucevan le
stelle), che rallentano in direzione lirica la concitazione della vicenda.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Le cose che restano. IV
czwartek|giovedì 07.02 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Gianluca Maria Tavarelli (2010), występują Paola Cortellesi,
Claudio Santamaria, Lorenzo Balducci, Ennio Fantastichini, Antonia
Liskova, Leila Bekhti, Farida Rahouadj, Daniela Giordano, Vincenzo
Amato, Roberto Forza. Film opowiada historię rodziny, która się rozpada
i domu, który pustoszeje w wyniku dramatycznych wydarzeń. Ale również
historię tego, jak powoli, zarówno rodzina jak i dom, odnajdują życie
i jego sens, pozwalając się zarazić nowymi istnieniami. Nora, Andrea
i Nino reagują odważnie na szok, jaki ich dotyka, poszukując innych
światów: innych miłości, innych bodźców do życia. W tle pojawiają się
inne ważne tematy współczesnej historii Włoch: rodzina patchwork, pary
gay i coraz bardziej odczuwalna w społeczeństwie obecność imigrantów
spoza Europy. Interesujący obraz w czterech częściach, który stara się
opowiedzieć kim jesteśmy, kim się staliśmy, kim nie chcemy już być.

Regia di Gianluca Maria Tavarelli (2010), con Paola Cortellesi, Claudio
Santamaria, Lorenzo Balducci, Ennio Fantastichini, Antonia Liskova, Leila
Bekhti, Farida Rahouadj, Daniela Giordano, Vincenzo Amato, Roberto
Forza. Il film è la storia di una famiglia che si sgretola e di una casa che
si svuota a seguito di un evento drammatico. Ma anche la storia di come,
a poco a poco, la famiglia e la casa ritrovano vita e senso lasciandosi
contaminare da nuove esistenze. Nora, Andrea e Nino reagiscono con
coraggio allo smarrimento che li colpisce, cercando altri mondi: altri
amori, altre spinte a vivere. Sullo sfondo le tematiche più significative
della storia italiana contemporanea: la famiglia allargata, le coppie gay
e la presenza sempre più centrale degli extracomunitari nella società.
Un coinvolgente percorso in quattro capitoli che cerca di raccontare chi
siamo, cosa siamo diventati, cosa non vogliamo più essere.

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 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

