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program / programma
marzec / marzo 2019

kalendarz

1. III
7. III
7. III
8. III
13. III
14. III

XXIII Targów Edukacyjnych - Diałalnośc Polaków we Włoszech

XXIII Fiera dell’Istruzione - L’attività dei Polacchi in Italia
“Costruire la fantasia letteraria” - Domenico Dara
“Costruire la fantasia letteraria” - Domenico Dara

Filmowe czwartki: “Come le formiche” w reżyserii Ilaria Borrelli

Giovedì Film: “Come le formiche” di Ilaria Borrelli

“Cud wieku”. Wieczór z poezją i sztuką Michała Anioła

“Miracolo del secolo”. Serata con la poesia e l’arte di Michelangelo

“Letti in avorio e in osso di età romana”. Wykład Chiara Bianchi

“Letti in avorio e in osso d’età romana”. Conferenza Chiara Bianchi

Filmowe czwartki: “L’Accabadora” w reżyserii Enrico Pau

Giovedì Film: “L’Accabadora” w reżyserii Enrico Pau

calendario

19. III
20. III
21. III
25. III
26. III
28. III - 2. IV
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“Italiano contemporaneo: moda e design”. Wykład Paola Puma

“Italiano contemporaneo: moda e design”. Conferenza Paola Puma

III Dzień Designu Włoskiego: “Design i miasto przyszłości”

III Giornata del Design Italiano: “Design e Città del Futuro”

Filmowe czwartki: “La velocità della luce” w reżyserii Andrea Papini

Giovedì Film: “La velocità della luce” di Andrea Papini

“Maestro ho capito!”. Prezentacja książki

“Maestro ho capito!”. Presentazione dizionarietto polacco dei termini musicali italiani

“Toni Servillo: le conseguenze dell’attore”. Wykład Massimo Tria

“Toni Servillo: le conseguenze dell’attore”. Conferenza Massimo Tria

CinemaItaliaOggi 2019
CinemaItaliaOggi 2019

XXIII Targów Edukacyjnych | XXIII Fiera dell’Istruzione

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Diałalnośc Polaków we Włoszech
piątek|venerdì 01.03 godz.|ore 15.00
Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)
Scena w pawilonie 8
ul. Głogowska 14, Poznań

Departament Edukacji i Nauki zorganizował konkurs „Polacy
w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej,
artystycznej i sportowej”. Tegoroczna edycja dotyczy działalności
Polaków we Włoszech. Celem Konkursu jest wzbudzenie
zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków
w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego
w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość
rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez
twórczość artystyczną. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się
w ramach Targów Edukacyjnych. Jak co roku, wydarzenie to jest
przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń edukacyjnych,
wspierającym uczniów i rodziców w trafnym wyborze dalszej drogi
edukacyjnej i zawodowej.

Il Dipartimento di Educazione e Scienza organizza il concorso
“Polacchi nel mondo conosciuti per le loro attività pubbliche,
missionarie, scientifiche, artistiche e sportive”. L’edizione di quest’anno
riguarda l’attività dei polacchi in Italia. Lo scopo del concorso è
suscitare interesse tra gli studenti della storia dei famosi polacchi nel
mondo e la storia, la geografia e la cultura del paese, definiti nel tema
per un dato anno. La partecipazione al concorso offre l’opportunità
di sviluppare la sensibilità e la creatività dei bambini e dei giovani
attraverso la creazione artistica. La cerimonia di premiazione si
svolgerà nell’ambito della Fiera dell’istruzione. Come ogni anno, questo
evento è principalmente una piattaforma per lo scambio di esperienze
educative, supportando studenti e genitori nella selezione accurata di
un ulteriore percorso educativo e professionale.

Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Costruire la fantasia letteraria
czwartek|giovedì 07.03 godz.|ore 09.00
Uniwersytet Warszawski

Wydział Neofilologii - aula 3.020
ul. Dobra 55, Warszawa

W niecały rok po prezentacji jego dwóch powieści na
międzynarodowych Targach Książki, znowu zagości w
Warszawie Domenico Dara, autor „Breve trattato sulle
coincidenze” i „Appunti di meccanica celeste”. Pisarz
weźmie udział w sympozjum zorganizowanym przez Katedrę
Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wygłosi odczyt
o kreatywnym pisaniu i rozmaitych strategiach tworzenia
wyobrażenia literackiego, od fabuły po punkt widzenia, od
postaci po konsekwencję i oryginalność tekstu.

Dopo quasi un anno dalla presentazione dei suoi due romanzi
alla Fiera Internazionale del Libro di Varsavia, torna Domenico
Dara, autore di “Breve trattato sulle coincidenze” e “Appunti di
meccanica celeste”. Lo scrittore parteciperà ad un convegno,
nella sede del Dipartimento di Italianistica dell’Università di
Varsavia, in cui parlerà di scrittura creativa. Dalla trama, al punto
di vista, dai blocchi narrativi ai personaggi, coerenza e originalità
del testo, saranno prese in esame tutte le strategie per costruire
la fantasia letteraria.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Come le formiche
czwartek|giovedì 07.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Ilaria Borrelli (2007), występują Galatea Ranzi, Patrizia
Pellegrino, Enrico Lo Verso, F. Murray Abraham, Philippe Caroit,
Bernadette Peters, Luis Molteni, Vittorio Viviani, Stefano Antonucci.
Marzeniem Svevy, 35 letniej energicznej enolog z Umbrii, jest
wyprodukowanie Rubro, wina produkowanego z antycznego
szczepu winorośli, ponownie odkrytego w przedsiębiorstwie zmarła
przed dziesięciu laty matki. Jedyną nadzieją bardzo zadłużonego
przedsiębiorstwa jest, by to obiecujące wino zdobyło maksimum
punktów w renomowanym przewodniku, redagowanym przez
znanych włoskich sommelierów.

Regia di Ilaria Borrelli (2007), con Galatea Ranzi, Patrizia
Pellegrino, Enrico Lo Verso, F. Murray Abraham, Philippe
Caroit, Bernadette Peters, Luis Molteni, Vittorio Viviani,
Stefano Antonucci. Il sogno di Sveva, 35 anni energicamente
portati, enologa umbra, è di produrre il Rubro, un vino fatto
con un vitigno antico riscoperto in azienda dalla madre, morta
dieci anni prima. L’unica speranza per salvare l’azienda
fortemente indebitata è che questo promettente vino possa
ottenere il massimo punteggio da una rinomata guida redatta
da famosi sommelier italiani.

Wystawa | Mostra

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski i polski
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Cud wieku - Festa michelangiolesca
piątek|venerdì 08.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Michał Anioł należy do tych artystów, którzy wyznaczyli najwyższy horyzont
artyzmu, piękna i oryginalności w sztuce. Żył bez mała 90 lat i tworzył we
wszystkich dziedzinach sztuki, osiągając w każdej z nich coś wyjątkowego,
coś co fascynuje i głęboko porusza ludzi od pięciu stuleci. W tym roku mija 455
rocznica jego odejścia do wieczności, zaś 6 marca czcimy kolejną rocznicę
urodzin tego geniusza, autora fresków w Kaplicy Sykstyńskiej – „cudu wieku”, jak
pisał Vasari – która od czasu papieża Jana Pawła II, świeci pełnym blaskiem po
gruntownej konserwacji. Głównym akcentem wieczoru będzie pokaz znakomitej
klasy kopii z Muzeum Narodowego w Krakowie i z Kolekcji Porczyńskich w
Warszawie, które ukazują freski kaplicy – tak sklepienia, jak i Sądu Ostatecznego
przed konserwacją. Wszakże Michał Anioł był nie tylko genialnym malarzem,
rzeźbiarzem i architektem, ale i wielkim poetą. Komentarz do kilku jego sonetów
stanowi istotną część programu wieczoru, albowiem niemal perfekcyjnie oddają
ducha tej jedynej w swoim rodzaju twórczości. O. Michał Janocha, biskup,
historyk sztuki i Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Michelangelo è uno di quegli artisti che hanno delineato il più alto orizzonte
artistico, di bellezza e originalità. Visse quasi 90 anni e lavorò in tutti i
settori dell’arte, raggiungendo in ciascuno qualcosa di speciale, qualcosa
che affascina e commuove profondamente le persone da cinque secoli.
Quest’anno ricorre il 455° anniversario della sua scomparsa, e il 6 marzo
si celebra un altro anniversario di questo genio, gli affreschi della Cappella
Sistina – “miracolo del secolo”, come scrisse il Vasari – che dal papato di
Giovanni Paolo II brilla dopo ampio restauro. Nella serata verranno esposte
riproduzioni provenienti dal Museo Nazionale di Cracovia e dalla Collezione
Porczyńscy a Varsavia, raffiguranti gli affreschi della Cappella Sistina prima
del restauro. Michelangelo non fu solo un pittore geniale, uno scultore e
architetto, ma anche un grande poeta. Per questo durante la serata si parlerà
dei suoi sonetti che riflettono perfettamente lo spirito della sua creatività.
Interverranno Michał Janocha, vescovo e storico dell’arte, nonché Jerzy
Miziołek, direttore del Museo Nazionale di Varsavia.

Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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I letti in avorio e in osso di età romana
środa|mercoledì 13.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

W świecie rzymskim, między II w. p.n.e. i I w.n.e., szeroko się
rozpowszechnił specyficzny rodzaj wyposażenia, bardzo cennego:
łoża pokryte płytkami z kości słoniowej lub też zwykłej kości.
Dekoracja, otrzymywana z precyzyjnego zestawienia elementów
rzeźbionych w reliefy, przewidywała również części figuratywne,
zgodnie z wyrafinowanym repertuarem tematów inspirowanych
mitologią. Takie łoża mogły być używane w domus, szczególnie z
funkcją triklinium, ale, zgodnie z użyciem utwierdzonym w świecie
greckim, były też wykorzystywane w rytuałach pogrzebowych, o
czym świadczą liczne znaleziska w nekropoliach. Chiara Bianchi
uzyskała Dyplom Specjalizacyjny z Archeologii Klasycznej na
Uniwersytecie w Mediolanie. Zajmuje się przede wszystkim
badaniami nad przedmiotami z twardych materiałów pochodzenia
zwierzęcego, pochodzącymi z epoki romańskiej.

Nel mondo romano, tra il II sec. a.C. e il I sec. d.C., ebbe
larga diffusione un particolare tipo di arredo molto pregiato:
il letto rivestito con lastre in avorio o anche in semplice osso.
La decorazione, ottenuta accostando accuratamente elementi
intagliati a rilievo, prevedeva anche parti figurate, secondo
un raffinato repertorio di temi ispirati alla mitologia. Tali letti
potevano essere utilizzati nelle domus, per lo più con funzioni
tricliniari, ma, secondo un uso già attestato nel mondo greco,
vennero adottati anche nel rituale funerario, come documentano
i numerosi rinvenimenti nelle necropoli. Chiara Bianchi ha
conseguito il Diploma di Specializzazione in Archeologia
Classica presso l’Università di Milano. Si occupa in particolare
dello studio di oggetti in materia dura di origine animale
provenienti da contesti di età romana.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski

15

L’Accabadora
czwartek|giovedì 14.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Enrico Pau (2016), występują Donatella Finocchiaro,
Barry Ward, Carolina Crescentini, Sara Serraiocco, Anita
Kravos, Camilla Soru, Piero Marcialis, Camilla Soru, Federico
Noli. Jest sam środek Drugiej Wojny Światowej, Annetta,
kobieta ubrana na czarno, otoczona aurą smutku i tajemnicy,
przybywa do Cagliari ze wsi, by zająć się domem bogatej
rodziny. Znajduje tamsiostrzenicę Teklę przebywającą w domu
publicznym, poznaje strach przed bombardowaniami i jest
prześladowana przez swoją przeszłość. Wydaje się, że tylko
spotkanie z młodym lekarzem obcokrajowcem pozwala jej na
odnalezienie spokój.

Regia di Enrico Pau (2016), con Donatella Finocchiaro, Barry
Ward, Carolina Crescentini, Sara Serraiocco, Anita Kravos,
Camilla Soru, Piero Marcialis, Camilla Soru, Federico Noli.
Siamo in piena seconda guerra mondiale quando Annetta,
una donna vestita di nero che si porta dietro un’aura di
tristezza e di mistero, arriva a Cagliari dalla campagna, per
prendersi cura della casa di una ricca famiglia. Lì ritrova la
nipote Tecla in una casa di tolleranza, conosce l’angoscia
dei bombardamenti ed è perseguitata del suo passato. Solo
l’incontro con un giovane medico straniero sembra farle
ritrovare una possibile pace.

Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Italiano contemporaneo: moda e design
wtorek|martedì 19.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Przedmiotem konferencji jest droga dwóch najbardziej
reprezentatywnych dziedzin “włoskości” we współczesnym wyobrażeniu:
mody i designu, które od przynajmniej wieku, są wyrazem kultury,
ekonomii i społeczeństwa, będąc jednocześnie promotorami i rezultatem
tradycji i innowacji, stereotypu i jego przeciwieństwa. Konferencja będzie
się więc skupiać na wyrobach mody i designu nie tylko w wymiarze
formalnym i materialnym, ale również jako kanałach, którymi włoskość
rozpowszechnia się i zmienia się we współczesnym świecie. Paola
Puma jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury we
Florecji. Opublikowała ponad 100 książek i artykułów, jest również
członkiem komitetu wydawniczego kolekcji książek i czasopism. Przez
prawie 15 lat była wykładowcą i badaczką na kursach dyplomowych z
Mody i designu, dziś naucza w Szkole Architektury i w Szkole doktoratu
w “Rilievo e rappresentazione dell’architettura”.

La conferenza ha come oggetto un percorso in due degli ambiti più
rappresentativi dell’italianità anche nell’immaginario contemporaneo:
moda e design sono infatti, da almeno un secolo, espressione
culturale, economica e sociale al tempo stesso promotrice e risultato
di tradizione e innovazione, di stereotipo e del suo rovescio. Il
discorso sarà quindi incentrato sui manufatti di moda e design non
solo nella loro dimensione formale e materiale, ma anche come
canali attraverso cui l’italianità si è diffusa e sta cambiando nel mondo
di oggi. Paola Puma è professore associato presso il Dipartimento
di Architettura di Firenze. Ha pubblicato più di 100 libri e articoli e fa
parte del comitato editoriale di collane e riviste. Per circa 15 anni ha
svolto attività di insegnamento e ricerca nei corsi di laurea in Moda e
design, oggi insegna nella Scuola di Architettura e nella Scuola del
dottorato di ricerca in “Rilievo e rappresentazione dell’architettura”.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym
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Design digitale nelle città del futuro
sroda|mercoledì 20.03 godz.|ore 18.00
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
1 piętro - Auditorium nr 103
ul. Koszykowa 55, Warszawa

Tematem III Dnia Designu Włoskiego jest “Design i miasta przyszłości”,
który stawia sobie za cel wyjaśnienie w jaki sposób design może
pracować nad tak złożonym produktem, jakim jest współczesne miasto,
dochodząc do innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, pamiętając
o wielorakich implikacjach generowanych jako wyraz innowacji w
procesach, “smart cities”, inżynierii i infrastruktury, usług, mobilność,
“dziedzictwa” i sztuki, designu generatywnego, zorientowanego na
wciąż nowy, odmienny i zrównoważony sposób waloryzowania źródeł
środowiskowych, kulturalnych i przede wszystkim ludzkich, które je tworzą.
We współpracy z Politechniką Warszawską, designer Denis Santachiara
poprowadzi wykład zatytułowany “Design cyfrowy w miastach przyszłości”,
w czasie którego, poza opowiedzeniem o swoim doświadczeniu w
świecie automotive, opowie między innymi o ostatnich granicach designu
cyfrowego: download design, open design, mass customization.

La III Giornata del Design Italiano ha per tema “Design e città del
futuro” con l’obiettivo di far comprendere come il design possa
lavorare su un prodotto complesso come la città contemporanea,
arrivando a soluzioni innovative e sostenibili, tenuto conto delle
molteplici implicazioni generate in termini di innovazione di
processo, “smart cities”, ingegneria e infrastrutture, servizi, mobilità,
“heritage” e arte, design generativo, orientate a valorizzare in modo
sempre nuovo, diverso e sostenibile le risorse ambientali, culturali
e soprattutto umane che la compongono. In collaborazione con
il Politecnico di Varsavia il designer Denis Santachiara terrà una
conferenza dal titolo “Design digitale nelle città del futuro” in cui,
oltre a raccontare la sua esperienza nel mondo automotive parlerà
tra l’altro delle ultime frontiere del design digitale: download design,
open design, mass customization.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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La velocità della luce
czwartek|giovedì 21.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Andrea Papini, występują Patrick Bauchau, Peppino
Mazzotta, Beatrice Orlandini. Mario zarabia na życie współpracując przy
kradzieżach na zamówienie luksusowych samochodów. Jego praca
polega na zaczepianiu nic niepodejrzewających właścicieli i przy pomocy
różnych strategii wyciągnięcie od nich danych i przydatnych informacji.
Jego nowym celem jest właściciel czarnego Bentleya, Rinaldo. Czy
Mario uda się spotkać i poznać Rinado, który okaże się co najmniej
dziwną i tajemniczą postacią.

Regia di Andrea Papini (2008), con Patrick Bauchau, Peppino
Mazzotta, Beatrice Orlandini. Mario si guadagna da vivere
collaborando a furti d’auto di lusso su commissione. Il suo lavoro
consiste nell’agganciare gli ignari proprietari e con vari stratagemmi
carpire i dati e le informazioni utili. Il suo nuovo bersaglio è
il proprietario di una Bentley nera, Rinaldo. Mario riuscirà ad
incontrare e conoscere Rinaldo, che si rivelerà un personaggio
alquanto bizzarro e misterioso.

Prezentacja książki | Presentazione libro

“Maestro ho capito!”

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski i polski
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poniedziałek | lunedì 25.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Jarek Mikołajewski wprowadza polski słowniczek włoskich terminów uzycznych
tymi słowy: «Kiedy mówię o muzyce, szukam włoskiej mowy. Czy dlatego, że
nasłuchałem się włoskich pojęć poznając muzykę w dzieciństwie? Tak byłoby
uważać i powiedzieć najprościej: że jak rytm śpiewanej w kółko kołysanki,
pozostały we mnie basso i allegro, adagio i moderato, których nie chcę się
„wyzbyć” tak, jak nie chcę się wyzbyć głosu mamy, która mi śpiewała do snu».
Książka ta, wydana we współpracy z Teatrem Wielkim Operą Narodową
w Warszawie, jest pierwszym dziełem tego rodzaju w Polsce. Kuratorka
Aleksandra Noszczyk-Kazana w ten sposób komentuje: «Włoski bowiem
łączy się z pięknem: gdy mowa o pięknie, każdy trochę zna włoski, choćby się
go nigdy nie uczył. Dotyczy to mistrza i mniej wybitnego artysty; fachowca i
amatora; wykonawcy i publiczności w filharmonii, sali koncertowej, a szczególnie
w operze. Gdziekolwiek wirtuoz zachwyca słuchacza: Włoch – Węgra w
Warszawie, Rosjanin – Francuza w Berlinie, Polak – Greka w Chicago, słuchacz
dziękuje za barkarolę, sonatę, legato, staccato, arię, recitativo: bravo, bravissimo!
Dziękuje w swoim języku, a zatem również po włosku».

Jarek Mikołajewski introduce il dizionarietto polacco dei termini musicali italiani con
queste parole: “Quando parlo di musica, cerco la lingua italiana. Forse perché,
conoscendo la musica da bambino, ho ascoltato e riascoltato le nozioni italiane?
Sarebbe più semplice pensare e dire così: che, come il ritmo della ninnananna
cantatami in continuazione, sono rimasti in me il basso e l’allegro, l’adagio e il
moderato, che non voglio “abbandonare”, come non voglio abbandonare la voce
di mia madre che cantava fino a farmi addormentare”. Il volume pubblicato, in
collaborazione col Teatro dell’Opera di Varsavia, è la prima opera del suo genere
in Polonia. Così commenta la curatrice Aleksandra Noszczyk-Kazana: «Perché
il bello si coniuga in italiano, fa parlare in italiano anche chi non l’ha mai studiato.
Vale per maestri e artisti meno dotati; per esperti e dilettanti; per i grandi interpreti
e il pubblico di filarmoniche, di sale da concerto e, si capisce, di teatri lirici. Quando
a Varsavia un italiano in scena infiamma un ungherese in platea, o a Berlino un
russo infiamma un francese, o a Chicago un polacco infiamma un greco, l’uomo in
platea ringrazia estasiato per la barcarola, la sonata, il legato, lo staccato, l’aria, il
recitativo: bravo, bravissimo! Ringrazia nella sua lingua, dunque anche in italiano».

Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Toni Servillo: le conseguenze dell’attore
wtorek|martedì 26.03 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Toni Servillo jest do szpiku kości z Kampanii, ale gra również w języku
niemieckim, francuskim i w dialektach sycylijskich, jest ulubionym
wspólnikiem znanych pisarzy, takich jak Martone i Sorrentino, lecz
nie odmawia też nowicjuszom, czaruje teatralną ciszą, której nauczył
się od Eduardo; potrafi też przygwoździć publiczność przejmującymi
monologami, wcielał się w przestępców wszelkiej maści, ale i w
Mazziniego i Andreottiego. Radzi sobie, utożsamiając się czy też
naśladując, z wprawą wyrazu, która nie zna granic, lecz stroni od
przesady. Być może jest najlepszym żyjącym aktorem włoskim.
Massimo Tria, nauczyciel i krytyk kinematograficzny, wykładowca
slawistyki na Uniwersytecie w Cagliari, był członkiem komisji
selekcyjnej w „Międzynarodowym Tygodniu Krytyki” na Wystawie w
Wenecji, aktualnie współpracuje z różnymi festiwalami i czasopismami,
ponadto jest redaktorem czasopisma „Kabiria – studia nad kinem”.

Toni Servillo è profondamente campano ma recita anche in
tedesco, francese e in dialetti siculi, è complice prediletto di
autori affermati come Martone e Sorrentino ma non si nega agli
esordienti, incanta con i silenzi teatrali imparati da Eduardo, ma
sa inchiodare il pubblico con monologhi travolgenti, ha interpretato
delinquenti di ogni tipo, ma anche Mazzini e Andreotti. Si
districa fra immedesimazione e imitazione, con una padronanza
interpretativa che non conosce limiti, ma rifugge gli eccessi. È forse
il miglior attore italiano vivente. Massimo Tria, insegnante e critico
cinematografico, docente di slavistica all’università di Cagliari, è
stato membro della commissione di selezione della “Settimana
Internazionale della Critica” alla Mostra di Venezia, è attualmente
collaboratore di diversi festival e riviste, oltre che redattore della
rivista “Cabiria – Studi di cinema”.

CinemaItaliaOggi 2019

Przegląd nowego kina włoskiego
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CinemaItaliaOggi 2019
28.03.2019 - 02.04.2019
Kino Muranów
Ul. Andersa 5
Warszawa

Pokazy Nowego
Kina Włoskiego w Polsce

pobrać program na stronie internetowej IIC
scarica il programma sul sito dell’IIC

Rassegna del nuovo cinema italiano

Kino Pod Baranami
Rynek Główny 27
Kraków

Kino Nowe Horyzonty Kino Charlie
Ul. K.Wielkiego 19a-21
Wrocław

ul. Piotrkowska 203/205

Łódź

Kino Pionier 1907 Pał. Centrum Kultury Zamek
Wojska Polskiego 2
Szczecin

VIII edycja przeglądu nowego kina włoskiego, zorganizowana w Warszawie we
współpracy z Instytutem Luce Cinecittà i Kinem Muranów - Gutek Film. W tym
roku, w porozumieniu z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie, 11 spośród
najnowszych produkcji włoskich zostanie zaproponowane publiczności 8 miast
polskich, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Gdyni
i w Szczecinie. W programie “Ovunque proteggimi” w reż. Bonifacio Angius,
“La profezia dell’armadillo” w reż. Emanuele Scarnigi. “A casa tutti bene” w
reż. Gabriele Muccino, “Succede” w reż. Francesca Mazzoleni, “Il vizio della
speranza” w reż. Edoardo De Angelis, “Quanto basta” w reż. Francesco Falaschi,
“Saremo giovani e bellissimi” w reż. Letizia Lamartire, “Lazzaro felice” w reż.Alice
Rohrwacher, “Hotel Gagarin” w reż. Simone Spada, “Puoi baciare lo sposo” w
reż. Alessandro Genovesi i “Troppa grazia” w reż. Gianni Zanasi. Obecni będą
reżyserzy i aktorzy niektórych z proponowanych filmów.

Św. Marcin 80/82
Poznań

Kino Rialto

ul. Świętego Jana 24
Katowice

Gdyńskie Centrum Filmowe
Plac Grunwaldzki 2
Gdynia

VIII edizione della rassegna del nuovo cinema italiano organizzata a Varsavia
in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e Cinema Muranów - Gutek Film.
Anche quest’anno, d’intesa con l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, undici
tra le recenti produzioni italiane saranno proposte al pubblico di otto città
polacche: Varsavia, Cracovia, Breslavia, Łódź, Poznań, Katowice, Gdynia
e Stettino. In programma “Ovunque proteggimi” di Bonifacio Angius, “La
profezia dell’armadillo” di Emanuele Scarnigi. “A casa tutti bene” di Gabriele
Muccino, “Succede” di Francesca Mazzoleni, “Il vizio della speranza” di
Edoardo De Angelis, “Quanto basta” di Francesco Falaschi, “Saremo giovani
e bellissimi” di Letizia Lamartire, “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher, “Hotel
Gagarin” di Simone Spada, “Puoi baciare lo sposo” di Alessandro Genovesi
e “Troppa grazia” di Gianni Zanasi. Saranno presenti i registi e gli attori di
alcuni dei film proposti.

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

