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program / programma
maj / maggio 2019

kalendarz
1-4. V
6-7. V
6. V
7. V
9. V
10. V
11. V

calendario

Majówka Z Kinem Włoskim

Majówka col cinema Italiano

11. V

Symbolum. Terra, Mater, Materia. Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna

Symbolum. Terra, Mater, Materia. Convegno internazionale interdisciplinare

12. V

“Brera for eArth”. Wystawa

“Brera for eArth”. Mostra

13. V

“Dimore del paesaggio”. Wystawa fotograficzna Cesare Di Cola

“Dimore del paesaggio”. Mostra fotografica di Cesare Di Cola

13. V

Filmowe czwartki: “The Start Up” w reżyserii Alessandro Alatri

Giovedì Film: “The Start Up” di Alessandro Alatri

16. V

Koncerto Cameristi Italiani. Trio Piccotti-Montaruli-Torquati

Concerto dei Cameristi Italiani. Trio Piccotti-Montaruli-Torquati

16. V

II Dnia Badań włoskich na świecie. Piknik Naukowy

II Giornata della Ricerca Italiana nel mondo. Picnic scientifico

18. V
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Andrea Bocelli. Koncert

Andrea Bocelli. Concerto

Jan Filip Carossi- Polak z wyboru

Filippo Carosi - Polacco per scelta

EUNIC. “Brakujący mianownik – Uniwersalizm i progresywna polityka kulturalna”

EUNIC. “Il denominatore mancante – Universalismo e politica culturale progressiva

“Leonardo Opera Omnia”. Wystawa

“Leonardo Opera Omnia”. Mostra

Filmowe czwartki: “È stato il figlio” w reżyserii Daniele Ciprì

Giovedì Film: “È stato il figlio” w reżyserii Daniele Ciprì

XXV Łódzkie Spotkania Baletowe. Balletto del Teatro dell’Opera di Roma

XXV Festival del Balletto di Łódź. Balletto del Teatro dell’Opera di Roma

Scena Dawna

Scena Dawna

kalendarz
18. V
21. V
23. V
23-26. V
23. V
24. V
24. V

Noc Muzeów w Ustce. Alex Urso

Notte dei Musei a Ustka. Alex Urso

II Tydzień “Robić Kino” - Spotkanie z projektantką kostiumówEnrica Barbano
II Settimana “Fare Cinema” - Incontro con la costumista Enrica Barbano

calendario

25. V
25. V

Filmowe czwartki: “Notte prima degli esami oggi” w reżyserii Fausto Brizzi

Giovedì Film: “Notte prima degli esami” di Brizzi

26. V

X Warszawskie Targi Książki. “Il Mundial di Karol”
X Fiera del Libro di Varsavia. “Il Mundial di Karol”

28. V

X Warszawskie Targi Książki. “Il Mundial di Karol”
X Fiera del Libro di Varsavia. “Il Mundial di Karol”

XX Warszawskie Targi Książki. Daria Bignardi
X Fiera del Libro di Varsavia. Daria Bignardi

Koncert w Liana Mosca i orchestra Italo-Polacca Suzuki
Concerto di Liana Mosca e dell’orchestra italo-polacca Suzuki

30. V
31. V
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X Warszawskie Targi Książki. “Ziemia Święta” w Alda Merini
X Fiera del Libro di Varsavia. “Terra Santa” di Alda Merini

X Warszawskie Targi Książki. Alessandro Ajres
X Fiera del Libro di Varsavia. Alessandro Ajres

X Warszawskie Targi Książki. “Puccini” w Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
X Fiera del Libro di Varsavia. “Puccini” di Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk

Festiwal “TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje”. Renato Rivolta

Festival “TRE-QUATTRO. Contrasti. Contrasti. Confronti” . Renato Rivolta

“Polonia semper fidelis”. I pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyny w fotografii Carlo Leidi

“Polonia semper fidelis”. Il primo viaggio da Papa in Polonia di Giovanni Paolo II nelle fotografie di Carlo Leidi

“Włochy regionów”. Konferencja międzynarodowa

“L’Italia delle Regioni”. Convegno internazionale

Kina | Cinema
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Majówka col cinema Italiano
01.05 - 04.05.2019
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Od 1 do 4 maja w PROMie Kultury Saska Kępa będzie
można zobaczyć słynne filmy włoskie ostatnich lat jak
„Ostatnie prosecco hrabiego Ancillotto”, reż. Antonio
Padovan; „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, reż.
Paolo Genovese; „Terapia małżeńska dla kochanków”,
reż. Alessio Maria Federici; „Żona czy mąż?”, reż. Simone
Godano, „Kino Paradiso” w reż Giuseppe Tornatore oraz
„Niewidzialny chłopak” w reż. Gabriele Salvatores. Przed
seansami prelekcje wygłosi bloger i krytyk filmowy Buszujący
w kulturze. Program szczegółowy jest dostępny na stronie
internetowej Promu Saska Kępa.

Dal primo al 4 maggio, al PROM Kultury Saska Kępa
saranno proposti alcuni film italiani di successo degli
ultimi anni: “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio
Padovan, “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese,
“Terapia di coppia per amanti” di Alessio Maria Federici,
“Moglie e marito” di Simone Godano, “Nuovo Cinema
Paradiso” di Giuseppe Tornatore e “Il ragazzo invisibile”
di Gabriele Salvatores. Le proiezioni saranno introdotte
dal blogger e critico cinematografico “Buszujący w
kulturze”. Il programma dettagliato è scaricabile dal sito
di Prom Saska Kępa.

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Convegno internazionale interdisciplinare

SYMBOLUM. TERRA, MATER, MATERIA
Poniedzałek | lunedì 06.05 i wtorek|martedì 07.05 godz.|ore 09.00

Consolato Onorario d’Italia
Stettino

Wydział Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Aula Magna
ul. Pawła VI 2, Szczecin

“SYMBOLUM” jest drugim z cyklu corocznych spotkań konferencyjnych o
charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym, którego celem jest
refleksja nad wybranym symbolem. W tym roku jest to: TERRA, MATER,
MATERIA (Ziemia, Matka, Materia). Liczni prelegenci, którzy przybęda na
konferencję z całego świata, zgłębiać będą symbolikę Ziemi z perspektywy
wielu dziedzin naukowych, począwszy od psychoanalizy po sztukę,
literaturę, filozofię, epistemologię oraz religię. Ziemia jest elementem
wspólnym dla całej natury. W wielu tradycjach uważana za symbol
pierwotnej materii, a co za tym idzie za najświętszy i najbardziej boski
z czterech żywiołów, jawiła się jako dawca życia, Matka Ziemia otwarta
na płodną interwencję Nieba. Jej cechą, przeciwstawianą Duchowi,
jest Materia: niezbędna dla zachowania równowagi we Wszechświecie.
Konferencja organizowana jest pod patronatem Honorowego Konsulatu
Włoch w Szczecinie oraz Prezydenta Miasta Szczecina.

SYMBOLUM è il secondo incontro di un ciclo annuale di
conferenze a carattere internazionale e interdisciplinare a
partire da un tema simbolico specifico che quest’anno è TERRA,
MATER, MATERIA. I numerosi relatori provenienti da diverse
parti del mondo propongono la loro prospettiva in chiave
simbolica: dalla psicoanalisi, all’arte, alla letteratura, alla filosofia,
all’epistemologia, alle religioni viene offerta una visione della
Terra considerata da molte tradizioni il più sacro e divino tra gli
elementi, poiché simboleggia la materia primordiale, il principio
femminile per eccellenza, la Grande Madre aperta all’intervento
fecondo del cielo, principio maschile, nonché la Materia
contrapposta allo Spirito, indispensabile all’equilibrio dell’universo
stesso. La conferenza ha ricevuto il patrocinio del Consolato
Onorario d’Italia di Stettino e del Sindaco della Città di Stettino.

Wystawa| Mostra

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Brera for eARTh
Poniedzałek | lunedì 06.05 godz.|ore 19.00
Centrum Kultury Stara Rzeźnia

Consolato Onorario d’Italia
Stettino

Tadeusza Apolinarego Wendy 14, Szczecin

Spojrzenia młodych artystów Akademii Sztuk Pięknych w Breri
zmobilizowano dla Ziemi. W Szczecinie, w Zachodniopomorskiem,
w ramach dwóch dni Międzynarodowej Konferencji “SYMBOLUM.
ZIEMIA, MATKA, MATERIA”, której przewodnicząca jest Diana Del
Mastro, odbędzie sięotwarcie wystawy plastycznej “BRERA FOR
EARTH”. Kuratorem wystawy jest Andrea Del Guercio (Accademia
delle Belle Arti di Brera) oraz Diana Del Mastro (Katedra Italianistyki
Uniwersytetu Szczecińskigo). Wystawa organizowana jest pod
patronatem Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Honorowego
Konsulatu Włoch w Szczecinie oraz Prezydenta Miasta Szczecina.

Lo sguardo dei giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera
si mobilita per la Terra. A Stettino, in Pomerania Occidentale, in
occasione delle due giornate del Convegno SYMBOLUM. TERRA,
MATER, MATERIA che si tiene sotto la direzione scientifica di Diana
Del Mastro si apre la mostra d’arte dal titolo BRERA FOR EARTH.
La mostra è curata da Andrea Del Guercio (Accademia delle Belle
Arti di Brera) e Diana Del Mastro (Dipartimento di Italianistica di
Stettino). L’evento si avvale del patrocinio dell’Istituto Italiano di
Cultura di Varsavia, del Consolato Onorario d’Italia di Stettino e del
Sindaco della Città di Stettino.

Wystawa fotograficzna | Mostra fotografica

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Dimore del paesaggio. Cesare Di Cola
wtorek|martedì 07.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wystawa fotograficzna, która częściowo nawiązuje do publikacji o tym samym
tytule, jest opowiadaniem obrazami, wychodzącym poza przewidywalny świat;
podróż do miejsc, w których nakładają się na siebie miasto, wieś i “terrain
vague”. Jeśli pejzaż jest świadectwem przemijającej obecności człowieka,
projekt, owoc ciągłego patrzenia, zatrzymuje się na stosunku natury i
kultury. Zamierzeniem autora było wyrwanie światu części rzeczywistości,
tak by ponownie skomponować powszedniość i zabrać ją sprzed oczu
przyzwyczajenia. Uwidocznić, z uczuciem nie retorycznym pamięci, „puste”
scenariusze przemierzane przez tysiące historii, w których znajdują się rzeczy
do obserwowania, zadawania pytań, fotografowania. Cesare Di Cola urodził
się w Cosenzy w 1968 r., już od czasów liceum pasjonowała go fotografia i
rozpoczął stałą współprace ze studiem fotograficznym ojca. Wraz z Giuliano
Di Cola zrealizował reportaże (Panorama Mese, Hasselblad74, Profesjonalny
fotograf Kodak), projekty wydawnicze, wystawy esposizioni (Rio de Janeiro,
Kolonia, Hanower, Monachium, Sztokholm, Rzym…).

La mostra fotografica “Dimore del paesaggio”, che attinge in parte alla
pubblicazione omonima, è un racconto per immagini, fuori dal territorio
prevedibile; un viaggio in luoghi dove si sovrappongono urbe, mondo rurale
e terrain vague. Se il paesaggio è la testimonianza della permanenza
transeunte dell’uomo, il progetto, frutto di uno sguardo continuativo, si
sofferma sul rapporto tra natura e cultura. L’intento dell’autore è quello di
strappare al mondo porzioni di realtà, per ricomporre l’ordinario e sottrarlo
allo sguardo dell’abitudine. Rendere visibili, con il sentimento non retorico
della memoria, ‘vuoti’ scenari attraversati da mille storie, in cui sono le cose
a scrutarci, a interrogarci, a fotografarci. Cesare Di Cola, nato a Cosenza
nel 1968, fin dai tempi del liceo si appassiona alla fotografia e inizia a
collaborare stabilmente nello studio fotografico paterno. Con Giuliano Di
Cola, realizza reportage (Panorama Mese, Hasselblad74, Il Fotografo
Professionista Kodak), progetti editoriali, esposizioni (Rio de Janeiro,
Colonia, Hannover, Monaco di Baviera, Stoccarda, Roma…).

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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The Start Up
czwartek|giovedì 09.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Alessandro D’Alatri (2017), występują Andrea Arcangeli,
Paola Calliari, Matilde Gioli, Luca Di Giovanni, Matteo Leoni. Matteo
Achilli jest osiemnastolatkiem z peryferii rzymskich, który liczy, że uda
mu się zrobić karierę dzięki zawodowemu pływaniu. Jednak jego trener
woli od niego syna sponsora drużyny i Matteo zdaje sobie sprawę, że
we Włoszech nie liczą się zasługi, a tylko układy. Matteo jest świetnym
studentem, który został przyjęty na uniwersytet Bocconi w Mediolanie,
tak więc decyduje, że nie będzie się złościł, ale odegra się. W tym
celu wymyśla social network, które klasyfikuje osoby ubiegające się o
wszelkie stanowiska zawodowe na podstawie zasług, wykorzystując
matematyczny algorytm oceniający na podstawie obiektywnych
parametrów background akademicki kandydata.

Regia di Alessandro D’Alatri (2017), con Andrea Arcangeli, Paola
Calliari, Matilde Gioli, Luca Di Giovanni, Matteo Leoni. Matteo Achilli
è un 18enne della periferia romana che conta di farsi strada con
il nuoto agonistico. Ma il suo allenatore gli preferisce il figlio dello
sponsor della squadra, e Matteo si rende conto che in Italia non è
il merito che conta, bensì la raccomandazione. Essendo anche un
ottimo studente accettato all’università Bocconi di Milano, Matteo
decide di non arrabbiarsi ma di prendersi la sua rivincita, e inventa
un social network che classifica gli applicanti ad ogni incarico
professionale in base al merito utilizzando un algoritmo matematico
che valuta in base a parametri oggettivi il background accademico
del candidato.

Koncerty włoskie w Galerii Porczyńskich

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Concerti italiani alla Galeria Porczyński

Trio Cameristi Italiani
piątek|venerdì 10.05 godz.|ore 18.00
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II
Galeria Porczyńskich
plac Bankowy 1, Warszawa

Wyrafinowany program, poświęcony Gian Francesco Malipiero
i jego „Sonacie dla trojga”, i Johannesowi Brahmsowi i „Trio in
si magg. op.8”. Gian Francesco Malipiero jest kompozytorem
wyjątkowo niezależnym w stosunku do pojęcia szkoły, wielki
zwolennik nauki i odkrywania muzyki barokowej, Malipiero
buduje dialog głęboki, zamknięty i wiodący. Inny wydźwięk ma
natomiast „Trio in si magg.” Johannesa Brahmasa. Bohaterami
wieczoru będą Emanuele Torquati, pianista o utwierdzonej
karierze międzynarodowej i dwoje młodych utalentowanych
instrumentalistów, skrzypek Federico Piccotti i wiolonczelista
Gianluca Montaruli.

Programma raffinato, dedicato a Gian Francesco Malipiero con la
sua Sonata a tre e a Johannes Brahms con il Trio in si magg. op.8.
Gian Francesco Malipiero è un compositore di rara indipendenza
rispetto al concetto di scuola, tenace sostenitore dello studio
e riscoperta della musica barocca italiana. Nella Sonata a tre,
discostandosi dal modello della trio‐sonata barocca, Malipiero
costruisce un dialogo fitto, serrato e concertante Di ben altra
risonanza il Trio in si magg. di Johannes Brahms, Protagonisti
della serata Emanuele Torquati, pianista di consolidata carriera
internazionale e due giovani strumentisti di sicuro talento, il
violinista Federico Piccotti e il violoncellista Gianluca Montaruli.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Piknik Naukowy| Picnic scientifico
sobota|sabato 11.05 godz.|ore 11.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernika jest
największym wydarzeniem promocji nauki na wolnym powietrzu
w Europie. Co roku przyciąga do Warszawy tłumy zwiedzających.
Instytucje naukowe, uniwersytety, instytuty badawcze, muzea, instytucje
kulturalne i fundacje związane z nauką odkrywają mniej znane oblicze
swojej codziennej pracy. Również w tym roku Włochy będą obecne na
stanowisku Włoskiego Instytutu Kultury, przygotowanym we współpracy
z IIT w Genova. Roboty przyszłości muszą współpracować ze światem
ludzi rozumiejąc naturę przedmiotów, które je otaczają. W czasie tych
interaktywnych pokazów przedstawimy sztuczną inteligencję, dzięki
której roboty, a wśród nich i robot humanoidalny iCub, szybko się
uczą a następnie rozpoznają przedmioty lub ludzi, kierowane prostymi
komendami głosowymi.

Il Picnic Scientifico della Radio polacca e il Centro Scientifico Copernico
è il più grande evento all’aperto d’Europa per la promozione della
scienza. Ogni anno attira folle di visitatori a Varsavia. Le istituzioni
scientifiche, università, istituti di ricerca, musei, istituzioni culturali e
fondazioni legate alla scienza rivelano gli aspetti meno noti del loro
lavoro quotidiano. Anche quest’anno l’Italia è presente con lo stand
del nostro Istituto allestito in collaborazione con l’IIT di Genova. I robot
del futuro dovranno interagire con gli ambienti umani riuscendo a
comprendere la natura degli oggetti che li circondano. In questo exhibit
interattivo presentiamo l’intelligenza artificiale con cui i robot, fra cui
il robot umanoide iCub, imparano rapidamente e successivamente
riconoscono gli oggetti o le persone, venendo istruiti da semplici
comandi vocali.

Koncert | Concerto
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Andrea Bocelli
sobota|sabato 11.05 godz.|ore 20.30
Stadion Poznań, ul. Bułgarska 17
ul. Bułgarska 17, Poznań

Andrea Bocelli zaśpiewa na Stadionie Poznań z okazji stulecia
Uniwersytetu Poznańskiego! Będzie to jedno z najbardziej
spektakularnych wydarzeń muzycznych w historii stolicy Wielkopolski.
Andrea Bocelli to światowej sławy włoski tenor, kompozytor, autor
piosenek oraz producent muzyczny, najbardziej znany z wykonywania
utworów takich jak: „Con te partirò”, „Canto della Terra”, „Vivere”,
czy „Nessun dorma”. Artysta od lat uznawany jest za najlepiej
sprzedającego się śpiewaka operowego na świecie, jak również
jednego z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. Jego
dotychczasowe albumy sprzedały się w nakładzie ponad 80 milionów
egzemplarzy. Wokalista znany jest również z wielu niezapomnianych
duetów, m.in. z Celine Dion, Sarah Brightman oraz Luciano Pavarottim.

Andrea Bocelli canterà allo Stadio di Poznań in occasione del
centenario dell’Università di Poznan. Sarà uno degli eventi musicali
più spettacolari nella storia del capoluogo della Wielkopolska.
Andrea Bocelli è tenore, compositore, cantautore e produttore
discografico italiano di fama mondiale, meglio conosciuto per
l’esecuzione di canzoni come “Con te partirò”, “Canto della Terra”,
“Vivere”, e “Nessun dorma “. Da molti anni l’artista è riconosciuto
come il cantante d’opera più venduto al mondo, nonché uno degli
artisti più venduti nella storia della musica. I suoi album sono stati
venduti in oltre 80 milioni di copie. Il cantante è anche famoso per
molti duetti indimenticabili, tra cui quelli con Celine Dion, Sarah
Brightman e Luciano Pavarotti.

Konferencja | Convegno

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Jan Filip Carossi - Polak z wyboru
niedzela|domenica 12.05 godz.|ore 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach
ul. Siedlecka 41, Wodynie

Konferencja „Jak Filip Carossi- Polak z wyboru” poświęcona
jest geologowi urodzonemu 275 lat temu w Rzymie, który
przybył do Polski w drugiej połowie XVIII wieku. Jego badania w
dziedzinie geologii i mineralogii zyskały mu przychylność króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego i z nominacji króla otrzymał
urząd nadzorcy gabinetu historii naturalnej, ulokowanego na
Zamku Warszawskim. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej,
wyrażając uznanie dla zasług Jana Filipa Carossi, który wniósł
wielki wkład w dziedzictwo na polu geologii i mineralogii, składa
hołd postaci i jego dokonaniom organizując Rok Jana Filipa
Carossiego.

Il seminario “Giovan Filippo Carosi. Polacco per scelta” è dedicato
a un geologo nato 275 anni fa a Roma, giunto in Polonia nella
seconda metà del XVIII secolo, che ottenne il riconoscimento del
re Stanisław August Poniatowski per le sue ricerche in campo
geologico e minerario e che gli valsero la nomina a supervisore
del gabinetto di storia naturale del Castello Reale di Varsavia.
L’Associazione “Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej”, esprimendo
apprezzamento per i meriti di Carosi, che ha dato un notevole
contributo all’arricchimento del patrimonio culturale e dello specifico
campo della geologia e mineralogia, rende omaggio al personaggio
e ai suoi successi promuovendo l’anno di Giovan Filippo Carosi.

Specjalne wydarzenie EUNIC
Evento speciale EUNIC

Wstęp wolny | Ingresso libero
Konferencja odbywać się będzie po angielsku
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Universalismo e politica culturale progressista
poniedziałek|lunedì 13.05 godz.|ore 12.00
Biennale Warszawa

ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa
Uniwersalizm wydaje się jednym z najbardziej ambiwalentnych i wewnętrznie
sprzecznych, a jednocześnie wartościowych elementów europejskiego
dziedzictwa kulturowego. Z jednej strony, jak ujął to francuski filozof Alain
Badiou, to chrześcijaństwo ustanowiło podwaliny uniwersalizmu, który
nie widzi rozróżnienia między tożsamościami etnicznymi, narodowymi
czy kulturowymi, ale raczej traktuje wszystkich ludzi jako równych sobie i
zasadniczo takich samych: Bóg bowiem nie ma względu na osobę (List Św.
Pawła do Rzymian). Z drugiej strony ideologia uniwersalizmu była ważną
częścią projektu kolonialnego: biali zdobywcy głosili wyższość europejskich
wartości i norm – religijnych, kulturalnych lub społecznych – i ich uniwersalną
słuszność, żeby zmusić poddaną ludność do posłuszeństwa, a w efekcie
zniszczyć jej sposób życia. Pozostaje to jednym z powodów nieufności
wielu społeczeństw i grup etnicznych wobec zachodnich roszczeń do
uniwersalizmu. Wśród prelegentów znajduje sie Anna Curcio, badaczka i
socjolog. Badaczka brała udział w doświadczeniu UniNomade i kolektywu
transnarodowego edu-factory. Opublikowała La paura dei movimenti.

L’universalismo sembra essere uno degli elementi più ambivalenti
e internamente contraddittori, ma preziosi del patrimonio culturale
europeo. Da un lato, con le parole del filosofo francese Alain Badiou, il
cristianesimo ha stabilito le fondamenta di universalismo, che non vede
alcuna distinzione tra le identità etniche, nazionali o culturali, ma piuttosto
tratta tutte le persone alla pari e essenzialmente eguali: perché “Dio
infatti non fa preferenza di persone”(Lettera di San Paolo ai Romani).
D’altra parte, l’ideologia di universalismo è stata parte importante del
progetto coloniale: i conquistatori bianchi proclamarono la superiorità dei
valori e delle norme europei – religiose, culturali o sociali – e il loro diritto
universale, per obbligare i popoli sottoposti, e per distruggere il loro modo
di vivere. Questo rimane uno dei motivi della sfiducia di molte società e
gruppi etnici nei confronti delle rivendicazioni occidentali di universalismo.
Tra i relatori figura Anna Curcio, ricercatrice e sociologa. La studiosa fa
parte dell’esperienza di UniNomade e del collettivo transnazionale edufactory. Ha pubblicato La paura dei movimenti.

Wystawa | Mostra

Leonardo Opera Omnia
poniedziałek|lunedì 13.05 godz.|ore 18.00
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Ambasciata d’Italia
Varsavia

Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3, Warszawa

Pięćsetna rocznica śmierci wielkiego Leonarda da Vinci
obchodzona jest w Polsce we współpracy z Muzeum Narodowym
w Warszawie w czasie wyjątkowej wystawy. Projekt Opera Omnia
został stworzony w celu odtworzenia doświadczenia kontaktu z
dziedzictwem kultury włoskiej poprzez wystawienie reprodukcji, w
najwyższej rozdzielczości i w skali 1:1, arcydzieł przechowywanych
w muzeach na całym świecie. Obrazy w cyfrowej reprodukcji
wzbudzają w widzach emocji i refleksje. Poprzez Opera Omnia
wszystkie dzieła danego artysty są wystawiane w jednym miejscu.
Ponieważ bardzo trudnym jest przygotowanie wystawy zawierającej
dzieła oryginalne, projekt ten stał się cudownym sposobem
pozwalającym na rozpowszechnianie kultury włoskiej. RAI
przygotowało ponad 30 wystaw we Włoszech i na świecie, które
zdobyły uznanie najznamienitszych historyków sztuki i docenione
zostały przez setki tysięcy zwiedzających.

Il quinto centenario della morte del grande Leonardo da Vinci
viene celebrato in Polonia in collaborazione col Museo Nazionale
di Varsavia mediante una mostra eccezionale. Il progetto Opera
Omnia è stato ideato nell’intento di ricreare l’esperienza di venire a
contatto con il patrimonio culturale italiano attraverso l’esposizione
di riproduzioni ad altissima definizione e in scala 1:1 di capolavori
conservati nei musei di tutto il mondo. I dipinti riprodotti digitalmente
stimolano gli spettatori a provare emozioni e idee. Attraverso Opera
Omnia l’intero corpus di un artista viene esposto in un unico luogo.
Dal momento che è molto difficile allestire una mostra con le opere
originali, questo progetto è diventato uno strumento formidabile
per la diffusione della cultura italiana. La RAI ha allestito più di 30
mostre in Italia e nel mondo che hanno riscosso l’approvazione di
eminenti storici dell’arte e l’apprezzamento di centinaia di migliaia
di visitatori.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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È stato il figlio
czwartek|giovedì 16.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Daniele Ciprì (2012), występują Giuseppe Vitale, Toni
Servillo, Giselda Volodi, Alfredo Castro, Fabrizio Falco. Siedzący
na poczcie człowiek, opowiada czekającym ludziom historie
biednej rodziny Ciraulo, składającej się z głowy rodziny Nicola,
jego żony Loredany, dzieci Tancredi i Serenelli, i dziadków Fonzio
i Rosy, którzy żyją w ciągłej biedzie. Życiem rodziny wstrząsa
śmierć Serenelli, trafionej zabłąkanym nabojem. Śmierć małej
rozpoczyna niespodziewaną spiralę: odszkodowanie finansowe,
jakie wypłaca Państwo ofiarom mafii. Jednak pieniądze nadchodzą
z opóźnieniem i rodzina jest zmuszona zwrócić się o pożyczkę do
lichwiarza. Kiedy wreszcie nadchodzą pieniądze, po odjęciu kwoty
do zwrotu, Cirualo starcza pieniędzy na wielką inwestycję mającą
wybawić rodzinę z biedy: z woli Nicoli jest nią zakup luksusowego
samochodu.

Regia Daniele Ciprì (2012), con Giuseppe Vitale, Toni Servillo, Giselda
Volodi, Alfredo Castro, Fabrizio Falco. Un uomo, seduto in un ufficio
postale, racconta alle persone in attesa le vicende della disagiata
famiglia Ciraulo, composta dal capofamiglia Nicola con la moglie
Loredana, i figli Tancredi e Serenella ed i nonni Fonzio e Rosa, che
vive in una continua precarietà. La vita della famiglia viene sconvolta
dalla morte di Serenella, colpita da un proiettile vagante. L’uccisione
della piccola apre uno spiraglio inatteso: il risarcimento economico che
lo Stato riserva alle vittime di mafia. Il denaro, però, tarda ad essere
erogato e la famiglia è costretta a rivolgersi ai prestiti di un usuraio.
Quando la grossa somma arriva, una volta decurtata dell’importo da
restituire all’usuraio, basta ai Ciraulo per procedere ad un grande
investimento che dovrebbe riscattare la misera vita della famiglia: per
volere di Nicola, esso sarà l’acquisto di una lussuosa automobile.

XXV Łódzkie Spotkania Baletowe
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Balletto del Teatro
dell’Opera di Roma: “ La Sylphide”
czwartek | giovedì 16.05 godz.|ore 19.00
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego, Łódź

Łódzkie Spotkania Baletowe to taneczne biennale, które odbywa
się w Teatrze Wielkim w Łodzi od 1968 roku i stało się największą
i najbardziej prestiżową imprezą tego typu w Polsce i w Europie.
To unikalna propozycja gwarantująca różnorodny i stojący
na najwyższym poziomie artystycznym program oraz dająca
bezpośredni kontakt z najwybitniejszymi tancerzami i choreografami
z całego świata. W jubileuszowej XXV edycji Festiwalu wezmą
udział zespoły baletowe światowego formatu takie jak: Balletto del
Teatro dell’ Opera di Roma (Włochy), który wykona “Sylfidę”, Kibbutz
Contemporary Dance Company (Izrael), Sara Baras Flamenco Ballet
Company (Hiszpania), Sydney Dance Company (Australia) oraz The
Tokyo Ballet (Japonia).

Il Festival del Balletto di Łódź è una biennale di danza che si tiene
al Gran Teatro di Łódź dal 1968 ed è diventato l’evento più grande
e prestigioso di questo tipo in Polonia e in Europa. Questa è una
proposta unica che garantisce un programma artistico vario e di
alto livello e che fornisce un contatto diretto con i più importanti
ballerini e coreografi di tutto il mondo. L’edizione giubilare del
Festival vedrà la partecipazione di compagnie di balletto di livello
mondiale come il Balletto del Teatro dell’Opera di Roma che
esegue “La Sylphide”, la Kibbutz Contemporary Dance Company
(Israele), il Sara Baras Flamenco Ballet Compagnia (Spagna)
e il Sydney Dance Company (Australia) e The Tokyo Ballet
(Giappone).

Taniec dawny | Danza antica

Wstęp bezpłatny po wcześniejszym
pobraniu zaproszenia z kasy
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Scena Dawna
sobota|sabato 18.05 godz.|ore 11.00
Domu Kultury Świt

ul. Wysockiego 11, Warszawa

Festiwal „Scena Dawna” to przegląd zespołów tańca dawnego z
różnych miast Polski. Zaproszone zostały zespoły z całej Polski,
które zaprezentują zarówno bardzo znane, jak i mniej popularne
historie w różnych (nierzadko zaskakujących) odsłonach,
zilustrowane tańcami zaczerpniętymi z traktatów mistrzów tańca
sprzed wieków. Całości dopełniają stroje i muzyka odtwarzane
według dawnych wzorców lub inspirowane nimi. Program obejmuje
spektakle zespołów tańca dawnego, zawierające m.in. choreografie
autorstwa XVI-wiecznych włoskich mistrzów tańca.

“Scena Dawna” è un festival di gruppi di danza antica di
varie città polacche. Gruppi provenienti da tutta la Polonia
sono stati invitati a mettere in scena storie famose o altre
meno note (spesso sorprendenti), con figure di danza
descritte in trattati dei maestri di ballo di secoli fa. Il tutto
è completato da costumi e musica suonati secondo schemi
antichi o ad essi ispirati. Il programma include esibizioni di
gruppi di danza antica, tra cui coreografie dei maestri italiani
di danza del Cinquecento.

Noc Muzeów | Notte dei Musei

Wstęp wolny
Ingresso gratuito
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Miejsce zwane domem. Tworzenie dioram
sobota|sabato 18.05 godz.|ore 18.00
Centrum Aktywności Twórczej
ul. Gen. Zaruskiego 1a, Ustka

Workshop Alexa Urso pod tytułem “Miejsce zwane domem.
Tworzenie dioram” będzie główną atrakcją w Bałtyckiej Galerii
Sztuki Współczesnej w Słupsku podczas Nocy Muzeów 18go maja
2019. Odbędą się warsztaty, które będą okazją do wzmocnienia
poczucia współnoty Ustki przez wspólną akcję artystyczną.
Każdy uczęstnik będzie zachęcany do stworzenia przedmiotu
artystycznego trójwymiarowego i zawierającego obrazy własnego
prywatnego życia, własnej rodziny i miejsca zamieszkania, razem
z elementami fantastycznymi. Celem będzie stworzenie dzieł
sztuki, w których strefa osobista i strefa społecna będą się łączyć.
Uczęstnicy, w każdym wieku, będą pracować pod okiem artysty,
który będzie również wytłumaczyć zasady collage’u po śladach
mistrzów tej techniki od początku XX wieku.

Il workshop di Alex Urso “A place called home. Building dioramas”
sarà l’evento di rilievo presso la Bałtycka Galeria Sztuki
Współczesnej di Słupsk, durante la Notte dei Musei prevista per
il 18 maggio 2019. Il laboratorio si presenta come un’occasione
per rafforzare il senso di comunità della città di Ustka, attraverso
un’azione artistica collettiva. A ciascun partecipante verrà chiesto
di elaborare un oggetto d’arte tridimensionale che includa immagini
della sua vita privata, della sua famiglia e del suo spazio abitativo,
mescolate con elementi fantastici. L’obiettivo sarà quello di creare
opere d’arte in cui sfera personale e sfera collettiva diventino
tutt’uno. I partecipanti, di tutte le età, saranno guidati dall’artista,
e accompagnati da una spiegazione sul collage e sui maestri di
questa tecnica a partire dai primi nel ‘900.

II Tydzień “Robić Kino”
II Settimana ”Fare cinema”

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym
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Incontro con la costumista Enrica Barbano
wtorek|martedì 21.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Kostiumograf Enrica Barbano jest autorką kostiumów do 20 filmów, wśród
których Io sono mia (2018) i Non abbiate paura - La vita di Giovanni Paolo II
(2005) i do 26 filmów telewizyjnych, Barbano studiowała w Istituto Statale
d’Arte Passoni w Turynie, gdzie specjalizowała się w Rysunku mody i
kostiumu. Przeniosła się do Rzymu w 1982 r. i rozpoczęła karierę jako
asystentka przy wielu produkcjach kinematograficznych jak Opera Dario
Argento i Kidnapping - Pericolo in agguato. Od 1988 r. przeplata rysunek
i tworzenie kostiumów z epoki i współczesnych do produkcji włoskich i
międzynarodowych dla kina, telewizji, teatru i reklamy. Uczestniczyła w
dwóch wystawach expo: Expo 1992 w Sevilli i w Expo 2005 w Aichi. Od
2006 r. jest kuratorką i realizatorką wystaw i ekspozycji międzynarodowych,
wśród których “Arte che cammina”, “Espresso italiano”, “Nodi Italiani” i
“Dive”. Obecna była na wystawie kolektywnej Kina: “Come nasce un sogno.
L’arte degli scenografi, dei costumisti e degli arredatori italiani” (2007).

2019
I Mestieri del Cinema

La costumista Enrica Barbano è autrice dei costumi di 20 film, tra cui Io
sono mia (2018) e Non abbiate paura - La vita di Giovanni Paolo II (2005) e di
26 fiction televisive, Barbano studia all’Istituto Statale d’Arte Passoni di
Torino dove si specializza in Disegno di moda e del costume. Si trasferisce
a Roma nel 1982 e inizia la sua carriera come assistente in varie
produzioni cinematografiche come Opera di Dario Argento e Kidnapping Pericolo in agguato. Dal 1988 alterna il disegno e la creazione di costumi
d’epoca e contemporanei per produzioni nazionali e internazionali, per
cinema, televisione, teatro e pubblicità. Partecipa a due esposizioni
universali: Expo 1992 a Siviglia e Expo 2005 ad Aichi. Dal 2006 cura e
realizza mostre ed esposizioni internazionali, tra cui “Arte che cammina”,
“Espresso italiano”, “Nodi Italiani” e “Dive”. È presente nella mostra
collettiva Cinema: “Come nasce un sogno. L’arte degli scenografi, dei
costumisti e degli arredatori italiani” (2007).

Specjalne wydarzenie | Evento speciale

39

Fiera del Libro di Varsavia
23.05.2019 - 26.05.2019
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 36/D6
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Również w tym roku Włoski Instytut Kultury w Warszawie obecny
będzie na X edycji Warszawskich Targów Książki. Nasze stoisko,
przygotowane we współpracy z Księgarnią Italicus z Krakowa,
stanowić będzie punkt spotkań zwiedzających z kulturą włoską,
czytelników z książkami włoskimi po włosku i po polsku, studentów i
pisarzy. Z okazji Targów obecni będą Alberto Bertolotto, autor Il Mundial
di Karol, książki poświęconej Narodowej drużynie polskiej piłki nożnej,
która dotarła jako trzecia na Mundialu w 1982 r., sławna pisarka Daria
Bignardi, która przedstawi swoją ostatnia powieść Storia della mia ansia,
Alessandro Ajres, autor L’autobiografia italiana nei racconti di Gustaw
Herling-Grudzinski i Jarek Mikołajewski, kurator polskiej edycji poezji
Aldy Merini, Ziemia Święta. Szczegółowy program spotkań znajduje się
na stronie internetowej Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Anche quest’anno l’IIC di Varsavia sarà presente alla Fiera del Libro
di Varsavia, giunta alla sua X edizione. Il nostro stand, allestito in
collaborazione con la Libreria Italicus di Cracovia, costituirà il punto
d’incontro tra i visitatori e la cultura italiana, tra i lettori e i libri italiani
in italiano e in polacco, tra studenti e scrittori. In occasione della
Fiera, saranno presenti Alberto Bertolotto, autore di Il Mundial di
Karol, un libro dedicato alla Nazionale di calcio polacca arrivata
terza ai mondiali del 1982, la celebre scrittrice Daria Bignardi, che
presenta il suo ultimo romanzo Storia della mia ansia, Alessandro
Ajres, autore di L’autobiografia italiana nei racconti di Gustaw HerlingGrudzinski e Jarek Mikołajewski, curatore dell’edizione polacca delle
poesie di Alda Merini, La terra Santa. Per il programma aggiornato
degli incontri consultare il sito internet dell’Istituto.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Notte prima degli esami
czwartek|giovedì 23.05 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Fausto Brizzi (2006), występują Giorgio Panariello,
Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini. Luca Molinari
rozpoczyna nową przygodę miłosną: spotkał niewiele starszą
od niego Azzurrę, biologa morskiego, wielką ekstrawertyczkę,
która wplątuje go w tysiące przygód. Pozostają jego przyjaciele
od zawsze: Massi, Simona, Riccardo i (od zawsze zakochana w
Luce) Alice. W domu chłopak musi naprawiać to co zepsuł jego
ojciec Paolo, wieczny infantylny łajdak, który wciąż kłamie...

Regia Fausto Brizzi (2006), con Giorgio Panariello, Nicolas
Vaporidis, Carolina Crescentini. Luca Molinari è alle prese con
una nuova storia d’amore: ha infatti incontrato Azzurra, una
biologa marina di poco più grande di lui e molto estroversa, che
lo trascina in mille avventure. Rimangono i suoi amici di sempre:
Massi, Simona, Riccardo e Alice (innamorata di Luca). A casa, il
ragazzo deve riparare i guai che combina suo padre Paolo, un
cialtrone eternamente infantile che mente in continuazione...

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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Il Mundial di Karol
czwartek|giovedì 23.05 godz.|ore 16.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 36/D6
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Rok po ukazaniu się książki opowiadającej o wyczynach Deyny i
drużyny na Mundialu w 1974 r. (A ritmo di Polska), Alberto Bertolotto
oferuje nam następny literacki utwór w biało-czerwonych barwach. W
Polsce na przełomie lat ’70 i ’80 nie toczy się tylko piłka, ale toczy się
również, i to szybko, historia. W ten sposób Bertolotto wykorzystuje
pierwszą część swojej książki by opowiedzieć o wydarzeniach
pałkarskich jakie miały miejsce między 6 lipca 1974 r. (dzień finałów do
trzeciego miejsca wygranego z Brazylią) i 14 czerwca 1982 r. (kiedy
w Vigo rozpoczął się dla polskiej drużyny Mundial w Hiszpanii); osiem
lat, które głęboko zmieniło kraj również pod względem społecznym
i politycznym. Poza autorem głos zabierze jeden z piłkarzy Drużyny
Narodowej z tamtych lat i Leszek Kazana, który poprowadzi spotkanie.

A distanza di un anno dal libro che racconta delle gesta di Deyna e
compagni al mondiale del 1974 (A ritmo di Polska), Alberto Bertolotto ci
regala un’altra fatica letteraria a tinte biancorosse. In Polonia a cavallo
tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 non corre solamente il pallone, corre, e lo
fa velocemente, soprattutto la storia. In questo modo Bertolotto utilizza
la prima parte del suo libro per raccontarci i fatti calcistici accaduti tra
il 6 luglio 1974 (giorno della finale per il terzo posto vinta con il Brasile)
ed il 14 giugno 1982 (quando a Vigo cominciò per la spedizione
polacca il Mundial di Spagna): otto anni che hanno profondamente
cambiato il paese anche da un punto di vista sociale e politico. Oltre
all’autore interverrà uno dei giocatori della Nazionale di quell’anno e
Leszek Kazana, che modera l’incontro.
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Spotkanie z Daria Bignardi
piątek|venerdì 24.05 godz.|ore 16.30
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 36/D6
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Pisarka, dziennikarka i prowadząca programy telewizyjne, Daria Bignardi urodziła się w
Ferrarze i od wielu lat mieszka w Mediolanie. Jest autorką sześciu powieści wydanych
przez wydawnictwo Mondadori i tłumaczonych w dwunastu krajach: jej debiutanckie
wspomnienia Non vi lascerò orfani otrzymały nagrody Rapallo, Elsa Morante i Città di
Padova. Od 2002 r. do 2004 kierowała miesięcznikiem „Donna”, a w 2016 r. została
dyrektorką Rai 3, funkcję tę pełnić będzie do przyszłego roku. W czasie długiej kariery
telewizyjnej napisała i poprowadziła wiele programów odnoszących wielkie sukcesy, jak
Tempi Moderni dla Italia Uno, Le Invasioni Barbariche dla kanału La7 i L’era glaciale dla Rai
2. Współpracuje z wieloma tytułami dzienników – wśród których Panorama, Il Giornale,
La Stampa, Donna Moderna i Rolling Stone – przez piętnaście lat prowadziła program
poświęcony książkom La mezz’ora Daria dla Radio Deejay, rubrykę poświęconą
prezentacji ostatnich nowości wydawniczych, i od ponad dziesięciu lat jest jedną z
czołowych dziennikarek Vanity Fair. W świecie akademickim, po doświadczeniu jako
wykładowca Storytelling na all’Università di Lettere Alma Mater w Bolonii, była gościem
ceremonii dyplomowej na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji na Placu San Marco.
W 2018 r. debiutowała w teatrze cyklem lektur scenicznych La coscienza dell’ansia. Poza
autorką głos zabiorą Giovanni Francesio, dyrektor Powieści Włoskich Mondadori Libri,
Emanuela Canali z Mondadori i Katarzyna Skórska, która poprowadzi spotkanie.

Scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, Daria Bignardi è nata a Ferrara e
da molti anni vive a Milano. È autrice di sei romanzi editi da Mondadori e tradotti
in dodici paesi: il suo memoir d’esordio Non vi lascerò orfani ha ottenuto i premi
Rapallo, Elsa Morante e Città di Padova. Dal 2002 al 2004 dirige il mensile
Donna, mentre nel 2016 è stata direttrice di Rai 3, incarico che svolgerà fino
all’anno successivo. Nel corso della lunga carriera televisiva ha scritto e diretto
programmi di grande successo come Tempi Moderni su Italia Uno, Le Invasioni
Barbariche su La7 e L’era glaciale su Rai 2. Collaboratrice di numerose testate
giornalistiche – tra cui Panorama, Il Giornale, La Stampa, Donna Moderna e Rolling
Stone – ha condotto per quindici anni il programma di libri La mezz’ora Daria su
Radio Deejay, rubrica dedicata alla presentazione delle ultime novità editoriali,
e da oltre dieci è una delle firme di punta di Vanity Fair. In ambito accademico,
dopo un’esperienza come insegnante di Storytelling all’Università di Lettere
Alma Mater di Bologna, è stata ospite della cerimonia di laurea dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia in Piazza San Marco. Nel 2018 ha esordito a teatro con
il ciclo di letture sceniche La coscienza dell’ansia. Oltre all’autrice intervengono
Giovanni Francesio, direttore Narrativa Italiana Mondadori Libri, Emanuela
Canali di Mondadori e Katarzyna Skórska, che modera l’incontro.

Koncert | Concerto
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Orchestra Suzuki Italo-Polacca
piątek|venerdì 24.05 godz.|ore 19.00
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
al. Solidarności 76a, Warszawa

Studenci Instytutu Suzuki w Turynie i Warszawskie Centrum
Suzuki wystąpią w ramach 40° Kongresu Stowarzyszenia
Kompozytorów Polskich, a poprowadzą ich polscy skrzypkowie
Maria Michalska, Małgorzata Koba, Paweł Panasiuk, Dorota
Obijalska i włoska skrzypaczka Liana Mosca. Liliana Mosca
zajmuje się nauczaniem przedszkolnym w stowarzyszeniu
“Musica e Arte” Palazzo Marini w Borgofranco i w Akademii
Suzuki w Turynie. Jest “teacher trainer” we Włoskim Instytucie
Suzuki i prowadzi kursy szkoleniowe dla nauczycieli, którzy chcą
się zbliżyć do dydaktyki Suzuki. Nagrywała dla Stradivariusa,
LaBorie, Naive. Koncert przedstawi antologie utworów Mozarta,
Twardowskiego, Sawy i Maksymiuka.

Gli allievi dell’Istituto Suzuki di Torino e del Warszawkie
Centrum Suzuki si esibiranno nell’ambito del 40° Congresso
dell’Associazione dei Compositori Polacchi e saranno guidati
dai violinisti polacchi Maria Michalska, Małgorzata Koba, Paweł
Panasiuk, Dorota Obijalska e dalla violinista italiana Liana Mosca.
Quest’ultima si dedica all’insegnamento in età prescolare presso
l’associazione “Musica e Arte” di Palazzo Marini di Borgofranco
e presso l’Accademia Suzuki di Torino. Liana Mosca è “teacher
trainer” dell’Istituto Suzuki Italiano e tiene i corsi di formazione
per gli insegnanti che si vogliono avvicinare alla didattica Suzuki.
Ha inciso per Stradivarius, LaBorie, Naive. Il concerto presenterà
un’antologia di brani di Mozart, Twardowski, Sawa e Maksymiuk.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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“Ziemia Święta” | “La Terra Santa”
di Alda Merini a cura di Jarek Mikołajewski
sobota|sabato 25.05 godz.|ore 12.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 36/D6
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Ta antologia poetycka Aldy Merini składa hołd jednej z
najważniejszych przedstawicielek współczesnej poezji włoskiej,
odkrytej dość późno przez szeroką publiczność po latach milczenia,
lecz cenionej przez krytyków i autorów takich jak Quasimodo,
Pasolini, Raboni, Manganelli czy Maria Corti. Będzie ona
niewątpliwie zaliczana do najważniejszych i najbardziej wymownych
głosów naszego czasu. Nie przypadkiem dzieło poetyckie Merini
wpisuje się w wielką tradycję kobiecej poezji klasycznej (Safona)
czy bliższej nam (Achmatowa, Dickinson, Yourcenar) pod
względem tematów jej wierszy, związanych z uczuciami i emocjami
oczekiwania, oderwania, radości, obecności czy wspomnień,
a przede wszystkim miłości. Obecny będzie poeta Jarosław
Mikołajewski, tłumacz i kurator tomu.

Questa antologia poetica di Alda Merini rende omaggio ad una
delle più rappresentative esponenti della poesia contemporanea
italiana, scoperta tardivamente dal grande pubblico dopo anni
di silenzio, ma apprezzatissima poi da critici e autori come
Quasimodo, Pasolini, Raboni, Manganelli, Maria Corti, che va
sicuramente annoverata tra le voci più autorevoli e rilevanti del
nostro tempo. Non è un azzardo inserire la creazione poetica della
Merini nell’ambito della grande tradizione femminile della poesia
classica (Saffo) o di quella più vicina a noi (Achmatova, Dickinson,
Yourcenar) per ciò che riguarda i temi trattati nei suoi versi, legati ai
sentimenti e alle emozioni dell’attesa, del distacco, della gioia, della
presenza e del ricordo, ma soprattutto dell’amore. Sarà presente il
poeta Jarosław Mikołajewski, traduttore e curatore del volume.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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L’autobiografia italiana nei racconti
di Gustaw Herling-Grudziński
sobota|sabato 25.05 godz.|ore 16.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 36/D6
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Książka ta jest owocem długich prac wokół i wewnątrz dzieła Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego (1919–2000), pisarza i intelektualisty polskiego,
który zamieszkał w Neapolu kilka lat po zakończeniu Drugiej Wojny
Światowej. Okres, jaki Herling spędził we Włoszech jest przedmiotem
trzech esejów zawartych w dziele. Jego biografia jest ważna nie tylko
jako klucz do odczytania niektórych opowiadań, ale ona sama stanowi ich
podstawowy elementem. W „odrzutach” w stosunku do rzeczywistości
losów osobistych, Herling proponuje przeplatanie się prawdy/ fałszu jako
element charakterystyczny dla swojej prozy. Nie bez powodu więc był on
nazywany pisarzem polsko neapolitańskim. Obecny będzie autor, profesor
kontraktowy Języka polskiego na Uniwersytecie w Turynie. Alessandro
Ajres jest specjalistą w dziedzinie współczesnej literatury polskiej, której
poświęcił Avanguardie in movimento. Polonia 1917-1923. Poza autorem głos
zabierze prof. Leonardo Masi, który poprowadzi spotkanie.

Il volume è il frutto di un lungo percorso intorno e all’interno dell’opera di
Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000), scrittore e intellettuale polacco
stabilitosi a Napoli alcuni anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale.
Il periodo trascorso da Herling in Italia è oggetto dei tre saggi contenuti
nell’opera. La sua biografia non è importante solo come chiave di lettura
di alcuni racconti, ma ne rappresenta essa stessa un elemento fondante.
Negli “scarti” rispetto alla realtà delle vicende personali, Herling ripropone
l’alternanza del vero/falso come elemento caratterizzante della propria
prosa. Non senza ragione, perciò, è stato definito uno scrittore polacconapoletano. Sarà presente l’autore, professore a contratto di Lingua
polacca presso l’Università di Torino. Alessandro Ajres è specialista
di letteratura polacca contemporanea cui ha dedicato Avanguardie in
movimento. Polonia 1917-1923. Oltre all’autore interverrà il prof. Leonardo
Masi, che modera l’incontro.

Specjalne wydarzenie | Evento speciale
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Puccini
niedziela|domenica 26.05 godz.|ore 12.00
PGE Stadion Narodowy w Warszawie
Stadio Nazionale di Varsavia - Stand 36/D6
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

Książka Puccini. Willidy-Edgar-Manon Lescaut jest pierwszą od półwiecza
polską monografią o Puccinim, opartą na najnowszych źródłach
i badaniach. Autorka znakomicie łączy kompetencje muzyczne i
literaturoznawcze, przedstawiając skrupulatnie proces powstawania
pierwszych trzech oper Pucciniego. Wielką zasługą jest usytuowanie
analizowanych dzieł w kontekście kultury literackiej i muzycznej
epoki, gustów krytyki i publiczności. Nie do przecenienia są przekłady,
niezbędne narzędzie pracy wykonawców. Autorka, Agnieszka
Muszyńska-Andrejczyk od dwunastu lat prowadzi na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina zajęcia ze specjalistycznego jȩzyka
włoskiego dla śpiewaków operowych i dyrygentów. Członek Centro
Studi Giacomo Puccini w Lukce. Librettolog, muzyk, literaturoznawca.
Pracuje przy produkcjach operowych jako konsultant jȩzykowy
i autorka przekładów. Oprócz autora głos zabierze prof. Joanna
Ugniewska oraz prof. Jolanta Janucik.

È la prima monografia polacca su Puccini degli ultimi
cinquant’anni, basata sulle più recenti fonti e ricerche. L’autrice
combina in modo eccellente competenze musicali e letterarie,
descrivendo la genesi delle prime tre opere di Puccini. È un
grande merito dell’autrice aver collocato le opere analizzate nel
contesto della cultura letteraria e musicale dell’epoca, dei gusti
della critica e del pubblico. Ottime le traduzioni che costituiscono
strumento indispensabile per gli interpreti. Agnieszka MuszyńskaAndrejczyk insegna da dodici anni all’Università musicale Fryderyk
Chopin di Varsavia lingua italiana specialistica per cantanti
d’opera e direttori d’orchestra. Membro del Centro Studi Giacomo
Puccini a Lucca, librettoIoga, musicista, studiosa di letteratura.
Lavora a produzioni operistiche come consulente linguistica
e traduttrice. Oltre all’autrice interverranno la prof. Joanna
Ugniewska e la prof. Jolanta Janucik.

Koncert | Concerto
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Renato Rivolta
wtorek|martedì 28.05 godz.|ore 19.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego
ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Festiwal muzyczny “TRZY-CZTE-RY Konteksty. Kontrasty.
Konfrontacje. “ to wyjątkowe i prestiżowe wydarzenie w polskim
pejzażu wydarzeń artystycznych. Poprzez swoje założenia i starannie
dobrany program łączy w sobie elementy ponadczasowości dzieła i
jego aktualności. Utwory niekiedy kontrastowo ze sobą zestawione
dają możliwość do ich wzajemnej konfrontacji, jednak głównie chodzi
tu o konfrontację słuchacza z nowymi wizjami artystycznymi, co
ukazuje naszej percepcji nowe konteksty.Nasz Festiwal na tle innych
wyróżnia się poprzez możliwość intensywnego kontaktu publiczności
z występującymi muzykami na panelu dyskusyjnym, odbywającym
się po każdym koncercie. Muzyka żyje na estradzie i poza nią.
Maestro Renato Rivolta poprowadzi koncert otwierający Festiwal, w
czasie którego wykonane zostaną utwory Karola Szymanowskiego i
Witolda Lutosławskiego.

Il Festival musicale “TRZY-CZTE-RY Konteksty. Kontrasty.
Konfrontacje.” è un evento unico e prestigioso nel
panorama artistico polacco. Attraverso i suoi presupposti e il
programma accuratamente selezionato, combina gli elementi
dell’atemporalità dell’opera e della sua tempestività. Opere a
volte in contrasto tra loro danno l’opportunità di confrontarsi,
ma principalmente si tratta del confronto dell’ascoltatore con
nuove visioni artistiche, che illustrano la nostra percezione di
nuovi contesti. Il Festival si distingue per la possibilità di un
intenso contatto del pubblico con i musicisti che partecipano
al dibattito dopo ogni concerto. La musica vive sul palco e
oltre. Il maestro Renato Rivolta dirige il concerto di apertura
del Festival in cui verranno eseguite musiche di Karol
Szymanowski e Witold Lutosławski.

Wystawa fotograficzna | Mostra fotografica

Polonia Semper Fidelis
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Ambasciata d’Italia a Varsavia

czwartek|giovedì 30.05 godz.|ore 15.00
Przy kościele Wizytek

ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa
Fotografie, które prezentujemy na niniejszej wystawie, to wybór prac wykonanych
czterdzieści lat temu podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Ich
autorem jest Carlo Leidi (1930–1998) – włoski fotograf, pisarz i podróżnik, działacz
partii chrześcijańsko-demokratycznej w Bergamo, z zawodu notariusz. Fotografie
Carla Leidiego – kilka tysięcy wydruków, przezroczy i negatywów – są obecnie
przechowywane i archiwizowane w Centrum Badań i Dokumentacji Fotograficznej
CRAF w Spilimbergo. Wśród nich znajduje się kolekcja „Polonia Semper Fidelis”,
gdzie odnaleźć można obrazy z Warszawy, Częstochowy, Krakowa i z obozu
Auschwitz-Birkenau z 1979 roku, ukazujące I pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski.
„Zdjęcia obrazują polską religijność oraz atmosferę tamtych dni, których wymiar
historyczny dostrzegliśmy wyraźniej dopiero z perspektywy lat (…) Starałem się
oddać jak najprawdziwiej istotę tego, co naród polski, który spotkałem, w sposób
szczególny wyrażał w związku z wizytą papieża Wojtyły. Mówię o «prawdzie», nie
o «obiektywizmie», nie wierzę bowiem w obiektywizm świadka uczestniczącego w
rejestrowanych przez siebie wydarzeniach. Myślę, że zdjęcia te, właśnie poprzez
moje subiektywne spojrzenie na tę pielgrzymkę, zasługują na oglądanie i refleksję” –
wspominał ich autor, Carlo Leidi. Wśród gości włoskich Francesco Leidi, syn fotografa,
Enrico Sarcinelli i Luca Giuliani, odpowiednio przewodniczący i dyrektor CRAF.

La mostra propone una selezione di foto scattate nel 1979 in occasione del
I pellegrinaggio in Polonia di Giovanni Paolo II da Carlo Leidi (1930–1998)
– fotografo, scrittore e viaggiatore italiano, esponente della democrazia
cristiana bergamasca, di professione notaio. Le fotografie di Carlo Leidi,
diverse migliaia tra stampe, diapositive e negativi, sono oggi conservate
e archiviate presso il Centro di Ricerca e Documentazione Fotografica di
Spilimbergo. La raccolta “Polonia Semper Fidelis” comprende le immagini
di Varsavia, Częstochowa, Cracovia e del campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau scattate nel 1979 in occasione del I pellegrinaggio di
Giovanni Paolo II in Polonia. “Queste immagini – ha ricordato l’autore - sono
riuscite a rappresentare il senso di quel viaggio che oggi comprendiamo
appieno nella sua portata storica e le caratteristiche della intensa religiosità
popolare polacca (…) Ho cercato di rendere con verità quanto di più
significativo la gente polacca che ho incontrato esprimeva in rapporto
alla visita di Papa Wojtyła. Dico “verità” e non “obiettività” perché non
credo all’obiettività di un testimone che sia partecipe agli avvenimenti che
registra”. Tra gli ospiti italiani Francesco Leidi, figlio del fotografo, Enrico
Sarcinelli e Luca Giuliani, rispettivamente presidente e direttore del CRAF.

Międzynarodowa konferencja
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Convegno internazionale

L’Italia delle regioni:
storia, cultura, letteratura
piątek|venerdì 31.05 godz.|ore 13.30
Università di Varsavia

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Facoltà di Linguistica Applicata - Aula 306
ul. Szturmowa 4, Warszawa

Seminarium “Włochy regionów: historia, kultura, literatura”
dedykowane jest studentom Uniwersytetu Warszawskiego zapisanym
na kurs „Europa wczoraj, dziś i jutro. Włochy (kultura, historia,
literatura, język) w kontekście europejskim”, zorganizowany przez
Wydział Lingwistyki stosowanej w dniach 31 maja i 1 czerwca. Stawia
ono sobie za cel dokonanie refleksji i rozpoczęcie dyskusji dotyczącej
różnych problemów związanych z literaturami regionalnymi. W tym
roku referenci – profesorzy z różnych części Włoch – poprowadzą
lekcje na temat ważnych pisarzy pochodzących z regionu Marche,
Piemont i z Sycylii, jak również na temat historii architektury (Leonardo
i Mezzogiorno) i historii turystyki w różnych regionach Włoch.

Il seminario “L’Italia delle regioni: storia, cultura, letteratura” è
dedicato agli studenti dell’Università di Varsavia iscritti al corso
«Europa ieri, oggi e domani. L’Italia (cultura, storia, letteratura,
lingua) nel contesto europeo» organizzato dalla Facoltà di Linguistica
Applicata nei giorni 31 maggio e 1 giugno si propone di compiere
una riflessione e avviare una discussione su varie problematiche
riguardanti le letterature regionali. Quest’anno i relatori – professori
provenienti da varie parti d’Italia – terranno lezioni sugli importanti
scrittori provenienti dalle Marche, dal Piemonte e dalla Sicilia, nonché
sulla storia dell’architettura (Leonardo e Mezzogiorno) e storia del
turismo nelle varie regioni d’Italia.

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
Stażysta MAECI-MIUR-CRUI / Stagista MAECI-MIUR-CRUI
Deborah Pellicola

