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program / programma
styczeń / gennaio 2019

kalendarz

1. I

3. I

10. I

17. I

XIV Koncert Noworoczny

XIV Concerto di Capodanno

Filmowe czwartki: “Fairytale” w reżyserii Ascanio Malgarini
Giovedì Film: “Fairytale” w reżyserii Ascanio Malgarini

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

Filmowe czwartki: “Ma che ci faccio qui“ w reżyserii Francesco Amato
Giovedì Film: “Ma che ci faccio qui” di Francesco Amato

calendario

18. I

24. I

29. I

31. I
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Prezentacja książki Angelo Ferracuti i Marco Filoni “Giovani Leoni”
Presentazione del libro di Angelo Ferracuti e Marco Filoni “Giovani Leoni”

Filmowe czwartki: “La prima volta di mia figlia“ w reżyserii Riccardo Rossi
Giovedì Film: “La prima volta di mia figlia” di Riccardo Rossi

Dzień Pamięci. “Prześladowania Żydów we Włoszech” Wystawa i konferencja
Giornata della Memoria. “La persecuzione degli ebrei in Italia” Mostra e conferenza

Filmowe czwartki: “L’arrivo di Wang “ w reżyserii Fratelli Manetti
Giovedì Film: “L’arrivo di Wang” dei Fratelli Manetti

Koncert | Concerto
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Koncert Noworoczny
wtorek|martedì 01.01 godz.|ore 18.00
Filharmonia Narodowa w Warszawie
Sala Koncertowa
ul. Jasna 5, Warszawa

Mazowiecki Teatr Muzyczny zaprasza miłośników dobrej muzyki na
prestiżowy XIV Koncert Noworoczny, który odbędzie się w Filharmonii
Narodowej w Warszawie. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi baryton
– Ildebrando D’Arcangelo – gwiazda europejskich i światowych scen
operowych – któremu partnerować będą: Joanna Moskowicz (sopran)
i Leonardo Capalbo (tenor). Ildebrando D’Arcangelo występował
z powodzeniem m.in. w mediolańskiej La Scali, Teatro Real w
Madrycie, londyńskim Covent Garden, w Operze w Wiedniu oraz
w Paryżu. Koncert wykona Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją
maestro Sebastiana Perłowskiego, zwycięzcy licznych nagród
międzynarodowych, kompozytora i aranżera

Il Mazowiecki Teatr Muzyczny invita gli amanti della buona musica a
un’esecuzione di grande prestigio per il XIV Concerto di Capodanno
presso la Filarmonica di Varsavia. Per la prima in Polonia si esibisce
il baritono Ildebrando D’Arcangelo – stella dei palcoscenici lirici
europei e mondiali – che canterà con Joanna Moskowicz (soprano)
e Leonardo Capalbo (tenore). Ildebrando D’Arcangelo si è esibito
con successo alla Scala di Milano, al Teatro Reale di Madrid,
al Covent Garden di Londra, all’Opera di Vienna e di Parigi.
Le musiche sono eseguite dall’Orchestra della Radio Polacca
diretta dal maestro Sebastian Perłowski, vincitore di numerosi premi
internazionali, compositore e arrangiatore.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Fairytale
czwartek|giovedì 03.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Ascanio Malgarini i Christian Bisceglia (2012), występują
Cristian Bisceglia. Un film con Harriet MacMasters-Green, Sabrina Jolie
Perez, Jarreth J. Merz, Matt Patresi, Paolo Paoloni, Giuliano Montaldo.
Sophie z córką Heleną właśnie przeprowadziły się do Latiny, surowego
i cichego miasta, które przygarnęło je w trudnej chwili, gdy ich życie
mogło się zamienić w koszmar. Po stracie zęba, Helena ze strachem
oczekuje na nadejście wróżki zębuszki, magicznej postaci z historyjki
towarzyszącej tysiącom dzieci i przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Nikt jej nigdy nie widział ani nie spotkał, nikt nie wie czy jest ona starą
wiedźmą czy też dobrym aniołem, ale jej tajemnicza obecność sprawia,
że Helena powoli zanurza się w niekończący się koszmar, nadchodzący
z bardzo daleka, a Sophie musi bezsilnie przyglądać się temu.

Regia di Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia (2012) con Cristian
Bisceglia. Un film con Harriet MacMasters-Green, Sabrina Jolie Perez,
Jarreth J. Merz, Matt Patresi, Paolo Paoloni, Giuliano Montaldo Sophia
e sua figlia Helena si sono appena trasferite a Latina, città austera e
silenziosa che le accoglie in un momento delicato in cui la loro vita
rischia di trasformarsi in un incubo. Dopo aver perso un dente, Helena
aspetta con trepidazione l’arrivo della fatina dei denti, figura magica di
una storiella che ha accompagnato migliaia di bambini e tramandata
di generazione in generazione. Nessuno l’ha mai vista o incontrata,
nessuno sa se la fatina sia una vecchia strega o un angelo buono ma
la sua misteriosa presenza fa lentamente scivolare Helena in un incubo
senza fine che arriva da molto lontano e a cui Sophia assiste impotente.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Pazze di me
czwartek|giovedì 10.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Fausto Brizzi (2013), występują Francesco Mandelli,
Loretta Goggi, Chiara Francini, Claudia Zanella, Marina Rocco,
Valeria Bilello, Lucia Poli, Paola Minaccioni, Gioele Dix, Flavio
Insinna, Alessandro Tiberi, Maurizio Micheli, Edy Angelillo, Pif.
Andrea, jedyny mężczyzna w nadopiekuńczej rodzinie kobiet (jest
ich siedem: matka, trzy siostry, babcia, opiekunka i pies, też suczka),
w końcu spotkał Giulię, kobietę swoich marzeń. Jako że żadna z
poprzednich narzeczonych nie przetrwała niszczącego spotkania z
nachalnymi i niszczącymi kobietami, biednemu Andrei nie pozostaje
nic innego jak okłamywać ją i udawać sierotę. Ale siedem tykających
bomb już czyha i kłamstwo szybko wychodzi na jaw. Dla biednego
Andrei rozpoczyna się zabawny bieg z przeszkodami mający
uratować jego związek. A ile wytrzyma biedna Giulia?

Regia di Fausto Brizzi (2013) con Francesco Mandelli, Loretta Goggi,
Chiara Francini, Claudia Zanella, Marina Rocco, Valeria Bilello,
Lucia Poli, Paola Minaccioni, Gioele Dix, Flavio Insinna, Alessandro
Tiberi, Maurizio Micheli, Edy Angelillo, Pif. Andrea, unico maschio in
un’ingombrante famiglia tutta al femminile (sono sette: mamma, tre
sorelle, nonna, badante e cane, rigorosamente femmina), ha finalmente
incontrato Giulia, la donna della sua vita. Poiché nessuna delle
precedenti fidanzate è mai sopravvissuta al deflagrante impatto con le
invadenti e devastanti femmine, al povero Andrea sembra che l’unico
modo per sopravvivere sia quello di mentirle e spacciarsi per orfano.
Ma le sette mine vaganti sono in agguato e l’inganno cade presto.
Comincia così per il malcapitato Andrea un buffo percorso ad ostacoli
per salvare la sua relazione. Fino a quando resisterà la povera Giulia?

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Ma che ci faccio qui
czwartek|giovedì 17.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Francesco Amato (2006), występują Daniele De
Angelis, Paolo Sassanelli, Chiara Nicola, Alina Nedelea,
Francesco Brandi, Manuela Ungaro. Alessio ma 18 lat i wielkie
marzenie: przemierzyć Europę w towarzystwie swoich dwóch
najlepszych przyjaciół. Lato się zbliża i przestudiował on już
trasę w najmniejszych szczegółach. Jednak nadejście cenzurki
kryje przykrą niespodziankę: oblany. Decyzja rodziców jest
nieodwołalna: nie będzie mógł wyjechać. Kara jest dla Alessio
nie do zniesienia, więc decyduje się na ucieczkę skuterem i
dogonienie swoich przyjaciół za wszelką cenę.

Regia di Francesco Amato (2006) con Daniele De Angelis,
Paolo Sassanelli, Chiara Nicola, Alina Nedelea, Francesco
Brandi, Manuela Ungaro. Alessio ha 18 anni e un grande sogno:
attraversare l’Europa con i suoi due amici più cari. L’estate è
alle porte e lui ha studiato l’itinerario alla perfezione. Purtroppo
l’uscita dei quadri riserva una bruttissima sorpresa: bocciato! E
la reazione dei suoi genitori sarà irremovibile: lui non potrà più
partire. Ma la punizione è insopportabile per Alessio, che decide di
fuggire con il motorino, pronto a raggiungere i suoi amici con ogni
mezzo e ad ogni costo.

Prezentacja książki | Presentazione libro

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Giovani leoni
piątek|venerdì 18.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Angelo Ferracuti i Marco Filoni przedstawią w Instytucie Giovani Leoni,
antologię opowiadań zrodzona ze spotkania dziesięciu pisarzy włoskich i
“Cyfrowych dziadków” zaangażowanych w projekt “Dziadkowie w sieci”,
który pomaga oso-bom po 65 roku życia w zbliżeniu się do nowych
technologii. Wśród bohaterów antologii znaleźli się Franco Arminio, Igia-ba
Scego, Nadia Terranova e Stefano Valenti. Giovani Leoni jest antologią
składającą się z dziesięciu opowiadań firmowanych przez dziesięciu
autorów włoskich mającą na celu pomoc starszym osobom w zbliżeniu się
do internetu i nowych technologii. Punktem wyjścia są opowieści „dziadków
cyfrowych” zaangażowanych w projekt i od nich autorzy rozpoczynają
opowieść o Włochach widzianych oczami osób rozpoczynających swe
doświadczenie z rewolucją cyfrową w podeszłym wieku.

Angelo Ferracuti e Marco Filoni presentano Giovani Leoni,
un’antologia di racconti nata dall’incontro fra dieci scrittori italiani e
i “Nonni digitali” coinvolti nel progetto “Nonni in rete”, che aiuta gli
over 65 ad avvicinarsi alle nuove tecnologie. Tra i protagonisti del
volume, Franco Arminio, Igiaba Scego, Nadia Terranova e Stefano
Valenti. Giovani Leoni è un’antologia composta da dieci racconti
firmati da altrettanti autori italiani, nata dal progetto “Nonni in rete“,
volto ad aiutare gli over sessantacinque ad avvicinarsi all’uso di
internet e delle nuove tecnologie. Partendo dalle testimonianze
dei “nonni digitali” coinvolti nel progetto, gli autori raccontano
un’Italia colta dal punto di vista di chi sta vivendo l’esperienza della
rivoluzione digitale in età già avanzata.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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La prima volta di mia figlia
czwartek|giovedì 24.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Riccardo Rossi (2015), występują Riccardo Rossi, Anna
Foglietta, Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi, Benedetta Gargari. Alberto
jest lekarzem ubezpieczalni, maniakiem porządku, rozwiedziony od
dziesięciu lat i w całości poświęcający się piętnastoletniej córce Biance.
Pewnego dnia, takiego samego jak każdy inny w jego życiu, trafia go
grom z jasnego nieba: czyta w pamiętniku swojej córki Bianki, że jego
córeczka będzie po raz pierwszy uprawiać seks! Alberto, spanikowany
i zdecydowany walczyć za wszelką cenę, by „to” się nie stało, a
przynajmniej, by córka zrozumiała „jak powinno być”, organizuje
kolację ze swoją najbliższą przyjaciółką, Mariną, ginekologiem w
przychodni. Do stolika dosiadają się, niechciani i nieoczekiwani,
Giovanni, nieproszony mąż Mariny i Irena, psycholog, koleżanka
Alberta, której nie cierpi, bo jest jego dokładnym przeciwieństwem.

Regia di Riccardo Rossi (2015) con Riccardo Rossi, Anna Foglietta,
Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi, Benedetta Gargari. Alberto è un
medico della mutua, maniaco dell’ordine, separato da dieci anni
e totalmente dedito alla figlia quindicenne, Bianca. Un giorno
uguale a tutti gli altri della sua vita arriva un fulmine a ciel sereno:
legge di nascosto sul diario di Bianca che la sua bambina sta per
fare l’amore per la prima volta! Alberto è nel panico e deciso a
combattere per non far accadere il “fattaccio”, o quantomeno a far
capire a sua figlia come “dovrebbe essere fatto” organizza una
cena con la sua più cara amica Marina, ginecologa al consultorio.
Al tavolo si aggiungono, indesiderati e inaspettati, Giovanni,
l’inopportuno marito di Marina ed Irene, una psicologa collega di
Alberto che lui detesta, perché è il suo esatto contrario.

Dzień Pamięci | Giornata della Memoria

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym

17

La persecuzione degli ebrei in Italia
wtorek|martedì 29.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Między rokiem 1933 a 1945, w większości Europu Żydzi byli
prześladowani, a kulminacją tego okresu były masowe rzezie i śmierć
w komorach gazowych. Ofiarom najpierw odmówiono jakichkolwiek
praw obywatelskich, a następnie również prawa do życia. We Włoszech
prześladowania rozwijały się w dwóch fazach: 1939-43 - wydaniem
praw antyżydowskich przez faszystowski rząd Królewska Włoch, i 194345 – aresztowaniami i deportacją zarządzonymi i wykonanymi przez
Socjalistyczną Republikę włoską i niemieckiego okupanta. Wystawa
opowiada, poprzez dokumenty z epoki, o prześladowaniach jakie miały
miejsce we Włoszech, naświetlając zarówno ogół historii jak i losy
poszczególnych osób. Obecni będą Gadi Luzzatto Voghera, dyrektor
Fundacji Centrum Współczesnej Dokumentacji Żydowskiej i Anna
Piperno, kierownik techniczny MIUR, członkowie włoskiej delegacji
International Holocaust Remembrance Alliance.

Tra il 1933 e il 1945 gli ebrei vennero colpiti in gran parte d’Europa
da una persecuzione durissima, culminata in eccidi di massa e
in uccisioni nelle camere a gas. Alle vittime vennero dapprima
negati quasi tutti i diritti civili e poi il diritto stesso alla vita. In Italia la
persecuzione si sviluppò nelle due fasi del 1938-1943, con le leggi
antiebraiche emanate dal governo fascista del Regno d’Italia, e
del 1943-1945, con gli arresti e le deportazioni decisi e attuati dalla
Repubblica sociale italiana e dall’occupante tedesco. La Mostra
racconta, attraverso i documenti dell’epoca, la persecuzione avvenuta
in Italia, mettendo in luce sia la storia complessiva, sia le vicissitudini
dei singoli. Saranno presenti Gadi Luzzatto Voghera, direttore della
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e
Anna Piperno, dirigente tecnico del MIUR, membri della delegazione
italiana dell’International Holocaust Remembrance Alliance.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski

19

L’arrivo di Wang
czwartek|giovedì 31.01 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Fratelli Manetti (2011), występują Ennio Fantastichini,
Francesca Cuttica, Antonello Morroni, Carmen Giardina,
Rodolfo Baldini, Angelo Nicotra, Massimo Triggiani. Młoda
tłumaczka z chińskiego Gaia zostaje skontaktowana w związku w
pilnym tłumaczeniem. W wielkiej tajemnicy, musi pośredniczyć w
rozmowie tajnego agenta Curti (Ennio Fantastichini), człowieka bez
skrupułów, z typem nazywanym przez wszystkich panem Wong.
Ponieważ rozmowa odbywa się w ciemnościach, Gaia napotyka
na poważne problemy w tłumaczeniu, ale odkrycie powodu, który
doprowadził do braku światła, na zawsze zmieni jej życie – znajdzie
się twarzą w twarz z kimś kto ma niewiele z człowieka i pochodzi z
innej planety, jak się wydaje, nie mającej złych zamiarów.

Regia dei Fratelli Manetti (2011) con Ennio Fantastichini,
Francesca Cuttica, Antonello Morroni, Carmen Giardina, Rodolfo
Baldini, Angelo Nicotra, Massimo Triggiani. La giovane interprete
di cinese Gaia è contattata per una traduzione urgente. In gran
segreto, deve fare da tramite tra l’agente segreto Curti (Ennio
Fantastichini), un uomo senza scrupoli, e un individuo chiamato
da tutti signor Wang. Poiché l’interrogatorio viene condotto al
buio, Gaia incontra notevoli difficoltà nel tradurre ma la scoperta
delle motivazioni che hanno indotto all’assenza di luce cambierà
per sempre la sua esistenza, trovandosi di fronte a qualcuno che
ha poco di umano, proveniente direttamente da un altro pianeta
e che non sembra avere intenzioni bellicose.

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

