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“Rzymska Akwileja, skrzyżowanie między Morzem Śródziemnym i Europą centralną” Wykład Paola Ventura
“Aquileia romana, crocevia fra il Mediterraneo e l’Europa centrale”. Conferenza di Paola Ventura

“Akwileja, dzieje rzymskiego miasta: od przyczółka romanizacji do ośrodka cezarstwa”. Wykład Paola Ventura

“Aquileia, storia di una città romana, da avamposto della romanizzazione a città dell’Impero”. Conferenza di Paola Ventura

Filmowe czwartki: “Gente di Roma” w reżyserii Ettore Scola
Giovedì Film: “Gente di Roma” di Ettore Scola

Filmowe czwartki: “9x10 Novanta” reżyseria zbiorowa
Giovedì Film: “9x10 Novanta” di registi vari

Fotofestiwal 2019. Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łódzi

Fotofestiwal 2019. Festival Internazionale della Fotografia di Łódź

Waliców Project 2019. Seminarium
Waliców Project 2019. Seminario

calendario
15. VI

20. VI

24. VI

27. VI

30. VI

3

Madame Butterfly”. Opera Giacomo Pucciniego
“Madama Butterfly”. Opera lirica di Giacomo Puccini

Filmowe czwartki: : “La felicità è un sistema complesso” w reżyserii Gianni Zanasi
Giovedì Film: “La felicità è un sistema complesso” di Gianni Zanasi

“Współczesne włoskie graphic novel”. Wystawa
“Il graphic novel italiano contemporaneo”. Mostra

“Wołga ma swój początek w Europie: Curzio Malaparte w Polsce i Rosji” - Międzynarodowa konferencja
“Il Volga nasce in Europa: Curzio Malaparte in Polonia e in Russia”. Convegno internazionale

Święto Muzyki 2019 - “Przedstawiam mojego Luigi Tenco”. Koncert
Festa della Musica 2019 - “Vi presento il mio Luigi Tenco”. Concerto

Wykład | Conferenza

Aquileia romana, crocevia fra
il Mediterraneo e l’Europa centrale

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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środa | mercoledì 05.06 godz.|ore 18.00

Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Kolonia Aquileii, założona na północnym krańcu Adriatyku w 181
r.p.Ch. była wysuniętą placówką w romanizacji – pierwotnie w
formie podbojów zbrojnych, następnie zakończoną jako penetracja
handlowa na tereny Europy centralnej: zyskała wówczas rolę słupa
granicznego dla drogi zwanej „bursztynową drogą”, która już od
czasów prehistorycznych łączyła morze Bałtyckie ze Śródziemnym.
Świadectwa odwiecznych stosunków możliwe są do określenia
dzięki źródłom historycznym i epigraficznym, i przede wszystkim,
dzięki produktom rękodzieła najwyższej jakości i pozostałościom
kultury materialnej. Paola Ventura jest archeologiem i Kierownikiem
Działu Dziedzictwa archeologicznego w Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio regionu Friuli Venezia Giulia.

La colonia di Aquileia, fondata all’estremità settentrionale
dell’Adriatico nel 181 a.C., rappresentò un avamposto per la
romanizzazione – dapprima sotto forma di conquista militare, poi
declinata come penetrazione commerciale nell’area centro-europea:
venne così ad assumere il ruolo di terminale del percorso noto
come „via dell’ambra“, che fin da epoca protostorica collegava il
Baltico con il Mediterraneo. Le testimonianze di rapporti a lunga
distanza sono tracciabili grazie alle fonti storiche ed epigrafiche
ma soprattutto ai prodotti di alto artigianato ed ai resti della cultura
materiale. Paola Ventura è archeologa e Responsabile dell’Area
Patrimonio archeologico presso la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Aquileia, storia di una città romana
czwartek|giovedì 06.06 godz.|ore 11.30
Università di Poznań

Wydział Neofilologii, aula C 2
Al. Niepodległości 4, Poznań

Życie miasta Aquileia, w czasie ponad sześciu wieków jakie
minęły od jego założenia w 181 r. p. Ch., na północnym krańcu
Adriatyku, do jego końca, tradycyjnie zbiegającego się ze
zniszczeniami Attylli w 452 r., świetnie prezentuje parabolę
ważnego miasta rzymskiego, które zaczyna od zdobyczy
wojskowych, poprzez penetrację ekonomiczną i kulturową po niej
następującą. Widać tu w jakim stopniu zmienia się rola kolonii,
idąc śladem Imperium, nie tracąc przewagi na dotyczących jej
terenach. Paola Ventura jest archeologiem i Kierownikiem Działu
Dziedzictwa archeologicznego w Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio regionu Friuli Venezia Giulia.

La vita della città di Aquileia, negli oltre sei secoli intercorsi dalla sua
fondazione nel 181 a.C., all’estremità settentrionale dell’Adriatico, alla
sua fine, tradizionalmente fatta coincidere con la distruzione attilana nel
452 d.C., ben si presta ad esemplificare la parabola di un importante
città romana, fra conquista militare, penetrazione economica e
acculturamento che da essa prese le mosse. Si evidenzierà quindi
come il ruolo della colonia sia di volta in volta mutato, seguendo le
vicende dell’Impero, senza mai perdere la preminenza nell’area di
riferimento. Paola Ventura è archeologa e Responsabile dell’Area
Patrimonio archeologico presso la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Gente di Roma
czwartek|giovedì 06.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Ettore Scola (2003), występują Valerio Mastandrea, Sabrina
Impacciatore, Arnoldo Foà, Antonello Fassari, Stefania Sandrelli. W
Rzymie, o świcie, pewien mężczyzna wychodzi z domu, wsiada do
autobusu, jedzie do ogrodu i spotyka się z innym mężczyzną. Ale nie
idzie do pracy, jeszcze nie ma odwagi by powiedzieć żonie, że ją stracił.
W ogrodzie grupa Chińczyków spotyka się na poranne ćwiczenia yogi,
dołącza do nich również pewna „lokalna”. W mieszkaniu Maria jest
zdesperowana, bo nie wie jak powiedzieć swojemu chłopakowi, że go
już nie kocha. Ale szwagierka spoza Europy szybko rozwiązuje problem:
chwyta za słuchawkę i informuje go o sytuacji. W autobusie pewien
dziennikarz free-lance przeprowadza wywiad dotyczący stosunków
łączących rzymian z obcokrajowcami. Jakiś chłopak stara się skorzystać
z okazji, by zdobyć śliczną kolorową dziewczynę...

Regia di Ettore Scola (2003), con Valerio Mastandrea, Sabrina
Impacciatore, Arnoldo Foà, Antonello Fassari, Stefania Sandrelli.
A Roma, all’alba, un uomo esce di casa, prende l’autobus, arriva
in un giardino e si incontra con un altro. Ma non va al lavoro,
non ha ancora trovato il coraggio per dire alla moglie che è stato
licenziato. Intanto nel giardino un gruppo di cinesi si ritrova per
mattutini esercizi di yoga, ai quali si accoda anche una ‘locale’. In
un appartamento Maria è disperata perché non sa come dire al
ragazzo che non lo ama più. Ma la cognata extracomunitaria risolve
subito il problema: alza il telefono e lo informa della situazione.
Su un autobus un giornalista free-lance fa interviste sul rapporto
tra i romani e gli stranieri. Un ragazzo cerca di approfittarne per
conquistare una bella ragazza di colore…

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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9 x 10 Novanta
czwartek|giovedì 13.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Marco Bonfanti, Claudio Giovannesi, Alina Marazzi, Pietro
Marcello, Sara Fgaier, Giovanni Piperno, Costanza Quatriglio, Paola
Randi, Alice Rohrwacher, Roland Sejko (2014). Dziewięciu włoskich
autorów zrealizowało film nie nakręcając ani jednej sceny. Film
stworzony w całości w sali montażowej, poruszający, wciąż niepewny,
choć żywy, temat naszego patrzenia. Wyprodukowany i dystrybuowany
przez Instytut Luce, film ten zanurza ręce i serce w jego archiwach,
bezcennej skarbnicy dla badaczy i niewyczerpanych pokładach
obrazów dla reżyserów. Obrazy, zachowane i z czasem tworzące
dokumenty do odkurzenia jako wspomnienia lub upamiętnienia, w
dokumencie tym otrzymują rolę wykraczającą poza zwykłą ilustrację.
Zastanawiając się nad wartością świadectwa oglądanych obrazów,
autorzy aktualizują, aranżują lub szeregują je z wrażliwością odmienną
od funkcji i znaczenia nadanych pierwotnie „świadectwom wizualnym”.

Regia di Marco Bonfanti, Claudio Giovannesi, Alina Marazzi, Pietro
Marcello, Sara Fgaier, Giovanni Piperno, Costanza Quatriglio, Paola Randi,
Alice Rohrwacher, Roland Sejko. Nove autori italiani hanno realizzato un
film senza girare una sola immagine. Un film scritto interamente in sala di
montaggio, che rimette il tempo in moto rendendo di nuovo precario, ma
vivo, l’oggetto del nostro guardare. Prodotto e distribuito dall’Istituto Luce,
il film affonda mani e cuore nei suoi archivi, una risorsa inestimabile per i
ricercatori e un giacimento di immagini inesauribile per i registi. Le immagini,
conservate e diventate nel tempo dei documenti da rispolverare dentro
quadri memoriali o esibire in TV nei periodi di commemorazione, assumono
nel documentario una competenza che va oltre la capacità illustrativa.
Interrogandosi sul valore di testimonianza delle immagini visionate, gli autori
intervengono attualizzando, arrangiando o aderendo con sensibilità alla
funzione e al significato assegnati in origine a quelle ‘deposizioni visive’.

Fotografia | Fotografia
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Fotofestiwal di Łódź :
Elena Vaninetti
piątek|venerdì 14.06 godz.|ore 12.00
Art Inkubator

Ul. Tymienieckiego 3, Łódź

W XVIII edycji Fotofestiwalu w Łodzi jako ekspert udział
weźmie Elena Vaninetti, fotograf i kurator wystaw w
Mediolanie. Od 2013 jest ona członkiem YET magazine,
czasopisma papierowego i online poświęconego
współczesnej fotografii międzynarodowej. Fotofestiwal w
Łodzi jest jednym z największych wydarzeń fotograficznych w
Polsce. Format Photo-Match, opracowany przez Fotofestiwal,
daje nowy wymiar już przestarzałej formie recenzji portfolio,
w szczególny sposób podkreślając serię wydarzeń otwartych
networking, publicznych prezentacji i równego statusu
przyznanego zarówno kuratorom jak i artystom.

Alla XVIII edizione del Fotofestiwal di Łódź partecipa in
qualità di esperto Alessandra Capodacqua, fotografa,
curatrice di mostre di Milano. Dal 2013 fa parte di YET
magazine, rivista paper e online dedicata alla fotografia
contemporanea internazionale. Il Fotofestiwal di Łódź è
uno dei maggiori eventi fotografici in Polonia. Il format
di Photo-Match, sviluppato dal collettivo Fotofestiwal, dà
nuova vita alla formula obsoleta delle recensioni di portfolio,
ponendo particolare enfasi sulla serie di eventi di networking
aperti, presentazioni pubbliche e uno status di eguaglianza
concesso sia ai curatori che agli artisti.

Architektura | Architettura

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Progetto Waliców 2019
piątek|venerdì 14.06 godz.|ore 15.30

Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. M. Anielewicza 6, Warszawa

“Waliców Project Architectural Design Workshop” i wystawa z
nim połączona stanowią okazję, by w czasie debaty studentów
architektury i Władz miejskich Warszawy, zweryfikować
zastosowania wytycznych lub ich nie stosowanie w projektach,
które mają zarówno wartość akademicką jak i mają na celu
pokazanie konkretnych możliwości działań w miejscu pamięci na
ul. Waliców. Konfrontacja studentów i przedstawicieli instytucji
jest ponadto okazją do międzynarodowej debaty nad realną i
proaktywną perspektywą dla młodych architektów europejskich,
by stać się protagonistami nowych metod interpretacji dziedzictwa
pamięci Warszawy dzięki projektowaniu architektonicznemu.

Il “Waliców Project Architectural Design Workshop” e la mostra ad
esso collegata costituiscono l’occasione per verificare, attraverso un
dibattito tra gli studenti di architettura e le Autorità cittadine di Varsavia,
l’applicazione delle linee guida e le sue declinazioni in progetti che
hanno sia un valore accademico sia l’obiettivo di dimostrare la
concreta possibilità di un intervento sul sito memoriale di ul. Waliców. Il
confronto tra studenti e rappresentanti istituzionali è inoltre l’occasione
per un dibattito internazionale sulla reale e proattiva prospettiva
per i giovani architetti europei di essere protagonisti dei nuovi modi
d’interpretare il patrimonio della memoria di Varsavia attraverso la
progettualità architettonica.

Wielkia Opera Włoska | La grande Opera lirica italiana
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Madama Butterfly, di G. Puccini
sobota|sabato 15.06 godz.|ore 21.00

Ambasciata d’Italia a Varsavia

Plac Defilad, Warszawa

Wraca wspaniała opera włoska w Warszawie. Do wykonania utworu
zaprosiliśmy wybitnych, znanych na całym świecie solistów: m.in.
Aleksandrę Kurzak, Roberto Alagnę i Andrzeja Dobbera, najlepszy
warszawski chór – chór Filharmonii Narodowej oraz znakomitą
orkiestrę Sinfonia Varsovia, całość poprowadzi włoski maestro
Marcello Mottadelli. Spektakl reżyseruje Natalia Korczakowska. W
tak szczególnej chwili jak obecny rok, w którym obchodzimy stulecie
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Włochami a Polską,
jest wielkim zaszczytem być świadkiem wystawienia włoskiego
arcydzieła, które sam Puccini określał jako „najbliższą memu sercu i
najbardziej sugestywną operą, jaką skomponowałem”.

Ritorna la grande opera lirica a Varsavia. Sono stati invitati
solisti famosi da tutto il mondo per eseguire l’opera di Puccini:
Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna e Andrzej Dobber, il
miglior coro di Varsavia – quello della Filarmonica Nazionale
– e l’orchestra Sinfonica Varsovia, il tutto guidato dal maestro
italiano Marcello Mottadelli. La regia è di Natalia Korczakowska.
In un momento così particolare come quest’anno in cui si
festeggiano i cento anni di relazioni diplomatiche tra Italia e
Polonia, è un privilegio assistere a un capolavoro italiano che lo
stesso Puccini definiva “l’opera più sentita e suggestiva che ho
concepito

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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La felicità è un sistema complesso
czwartek|giovedì 20.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Gianni Zanasi (2015), występują Valerio Mastandrea, Hadas
Yaron, Giuseppe Battiston, Filippo De Carli, Camilla Martini. Enrico
Giusti jest królem cesji. Jest pośrednikiem w firmie skupującej firmy
przechodzące kryzys, zbliża się do swoich klientów, prawie zawsze
próżnych i do niczego, zdobywa ich zaufanie i „uzdrawia” ich życie,
wysyłając ich na Costa Rica czy też na antypody. Jako syn przedsiębiorcy,
który opuścił rodzinę, by uciec do Kanady po finansowym bankructwie, i
starszy brat Nicoli, wiecznego studenta, który jak rodzic ratuje się ucieczką,
Enrico leczy dziecięcą traumę pomagając i ratując źle zarządzane
firmy. Tragiczna śmierć pary trzydziestoletnich przedsiębiorców, którzy
osieracają osiemnastoletniego syna i trzynastoletnią córkę i zostawiają
ich „u sterów” rodzinnej firmy, jak również niespodziewany przyjazd
izraelskiej narzeczonej, uwiedzionej i porzuconej przez brata, na zawsze
wywracają jego życie do góry nogami.

Regia di Gianni Zanasi (2015), con Valerio Mastandrea, Hadas Yaron,
Giuseppe Battiston, Filippo De Carli, Camilla Martini. Enrico Giusti è
il re delle cessioni. Intermediario per un’azienda che acquista società
in crisi, avvicina i suoi clienti, quasi sempre vanesi e inconcludenti,
ne guadagna la fiducia e ne ‘risana’ la vita, facendoli ripartire in
Costa Rica o agli antipodi. Figlio di un padre imprenditore, che ha
abbandonato la sua famiglia per il Canada in seguito a un fallimento
finanziario, e fratello maggiore di Nicola, eterno studente che come il
genitore si risolve nella fuga, Enrico ripara il trauma infantile assistendo
e scampando aziende da gestioni disastrose. La morte tragica di una
coppia di imprenditori trentini, che lasciano un figlio diciottenne e una
figlia tredicenne orfani e ‘al comando’ dell’impresa familiare, e l’arrivo
imprevisto della fidanzata israeliana, sedotta e abbandonata dal
fratello, sconvolgeranno per sempre la sua vita.

Wystawa | Mostra

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Il graphic novel italiano contemporaneo
poniedziałek|lunedì 24.06 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wystawa przedstawia nowy numer czterojęzycznego czasopisma
CARTADITALIA. Zarówno wystawa jak i czasopismo prowadzone są przez
Giovanniego Russo, który od wielu lat współpracuje z organizacją Lucca
Comics & Games, najważniejszym włoskim festiwalem poświęconym
komiksom, filmom animowanym i grom video. Wystawa i czasopismo
poświęcone są jednemu z najważniejszych zjawisk kulturalnej sceny włoskiej
nowego tysiąclecia i badaniu jego związków z wieloletnią tradycją włoskiego
komiksu: włoskie graphic novel odnotowało w czasie ostatnich dwudziestu
lat niespotykany przyrost nowych talentów, z których niektórzy, jak Gipi i
Zerocalcare, są już uważani za uznanych mistrzów. Wystawa prezentuje
pracę Vittorio Giardino, Franco Matticchio i Tuono Pettinato, prezentujących
trzy różne, lecz uzupełniające się, aspekty włoskiego komiksu, zdolnego stać
się prawdziwym bohaterem sceny międzynarodowej.

L’esposizione presenta il nuovo numero della rivista quadrilingue
CARTADITALIA, entrambe curate da Giovanni Russo, che da molti anni
collabora all’organizzazione di Lucca Comics & Games, il più importante
festival italiano dedicato al fumetto, al film d’animazione e ai videogiochi.
La mostra e la rivista sono dedicate ad uno dei fenomeni di maggior
rilievo della scena culturale italiana del nuovo millennio e all’indagine dei
suoi rapporti con la lunga tradizione del fumetto italiano: il graphic novel
italiano ha conosciuto negli ultimi vent’anni una straordinaria crescita di
nuovi talenti, alcuni dei quali sono già dei maestri riconosciuti, come Gipi
e Zerocalcare. La mostra presenta il lavoro di Vittorio Giardino, Franco
Matticchio e Tuono Pettinato, che rappresentano tre aspetti diversi ma
complementari di un fumetto italiano capace di giocare un ruolo da assoluto
protagonista sulla scena internazionale.

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Convegno internazionale

Il Volga nasce in Europa:
Curzio Malaparte in Polonia e in Russia

czwartek|giovedì 27.06 godz.|ore 09.30

Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

W biografii Curzio Malaparte (1898-1957) Polska i Rosja zajmują
wyjątkowe miejsce. Malaparte kilkakrotnie przebywał zarówno
w Związku Radzieckim jak i w Polsce – do której przyjechał po
raz pierwszy w 1919 r., jako młody adept Włoskiego Poselstwa
–kronikarz i wyjątkowy świadek kilku najważniejszych wydarzeń
w historii obu Krajów. Konferencja koncertować się będzie na
pismach Malaparte dotyczących spraw polskich i rosyjskich, i na
odbiorze pisarza w Polsce. Głos zabiorą Beatrice Baglivo, Franco
Baldasso, Onofrio Bellifemine, Luca Bernardini, Raoul Bruni, Carla
Maria Giacobbe, Agnieszka Liszka-Drążkiewicz, Giovanni Maccari,
Leonardo Masi, Ewa Nicewicz-Staszowska, Małgorzata Ślarzyńska.

Nella biografia di Curzio Malaparte (1898-1957) la Polonia e la
Russia occupano un posto speciale. Malaparte soggiornò a più
riprese sia in Unione Sovietica, sia in Polonia – dove arrivò per la
prima volta nel 1919, come giovane addetto alla Legazione d’Italia
–, facendosi cronista e testimone d’eccezione di alcuni dei momenti
cruciali della storia dei due Paesi. Il Convegno si concentrerà sugli
scritti malapartiani di argomento polacco e russo, e sulla ricezione
dello scrittore in Polonia. Interverranno: Beatrice Baglivo, Franco
Baldasso, Onofrio Bellifemine, Luca Bernardini, Raoul Bruni, Carla
Maria Giacobbe, Agnieszka Liszka-Drążkiewicz, Giovanni Maccari,
Leonardo Masi, Ewa Nicewicz-Staszowska, Małgorzata Ślarzyńska.

Święto Muzyki |Festa della Musica

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Vi presento il mio Luigi Tenco
niedzela|domenica 30.06 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

„Pierwszy raz zetknąłem się z muzyką Luigiego Tenca w
uczęszczanej przeze mnie szkole teatralnej w Mediolanie. Dziesięć
lat później jego utwór „Averti tra le braccia” towarzyszył mi i mojej
żonie w naszym pierwszym weselnym tańcu. Mi sono innamorato
di... della musica di Tenco, dlatego zaszczytem będzie dla mnie
zaprezentowanie jego życia i twórczości podczas tegorocznego
Święta Muzyki”. W swoim autorskim spektaklu Alessandro
Predari, włoski aktor mieszkający od ponad roku w Warszawie,
opowiada burzliwą historię życia Luigiego Tenca – nieznanego
szerszej polskiej publiczności kompozytora i przedstawiciela tzw.
genueńskiej szkoły śpiewających autorów. Na scenie zabrzmią
utwory artysty w genialnej interpretacji Jarka Wista i dzięki
nadzwyczajnemu uczestnictwu Justyny Bacz, którym towarzyszyć
będzie Andrzeja Mikulskiego ze swoim zespołem.

“Il mio primo incontro con la musica di Luigi Tenco risale
a quando frequentavo la scuola di recitazione a Milano.
Dieci anni più tardi la sua canzone Averti tra le braccia ha
accompagnato me e mia moglie durante il primo ballo al
nostro matrimonio. Mi sono innamorato di… della musica di
Tenco, perciò è un onore per me rappresentare la sua vita e
le sue opere in occasione della Festa della Musica 2019.” Nel
suo spettacolo d’autore Alessandro Predari, attore italiano che
vive a Varsavia da oltre un anno, racconta la vita irrequieta
di Luigi Tenco, uno dei primi e più grandi cantautori della
musica italiana. In scena, le canzoni prenderanno vita grazie
alle interpretazioni magistrali di Jarek Wist alla partecipazione
straordinaria di Justyna Bacz, accompagnati da Andrzej
Mikulski e la sua band.

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

