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program / programma
lipiec / luglio 2019

kalendarz
2. VII

4. VII

6. VII

9. VII

11. VII

Lato z kinem włoskim: “Ciao Italia” w reżyserii Pierfrancesco Diliberto vel Pif

Cinema Italiano d’Estate: “In guerra per amore” di Pierfrancesco Diliberto aka Pif

Filmowe czwartki: “Sei mai stata sulla luna?” w reżyserii Paolo Genovese

Giovedì Film: “Sei mai stata sulla luna?” di Paolo Genovese

XXV Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce: “Enrico Rava Special Edition”
XXV Festival Internazionale Jazz all’aria aperta nella Città Vecchia: “Enrico Rava Special Edition”

Lato z kinem włoskim: “Incompresa” w reżyserii Asia Argento

Cinema Italiano d’Estate: “Incompresa” di Asia Argento

Filmowe czwartki: “Il sole dentro” w reżyserii Paolo Genovese
Giovedì Film: “Il sole dentro” di Paolo Genovese

calendario
13. VII

16. VII

18. VII

20. VII

23. VII
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Sztuka współczesna. Wystawa “Alienacje albo następnym razem pożar”

Arte contemporanea. Mostra “Alienazione oppure la prossima volta sarà l’incendio”

Lato z kinem włoskim: “Suspiria” w reżyserii Luca Guadagnino
Cinema Italiano d’Estate: “Suspiria” di Luca Guadagnino

Filmowe czwartki: “La città ideale” w reżyserii Luigi Lo Cascio
Giovedì Film: “La città ideale” di Luigi Lo Cascio

IV Mazurski Festiwal Operowy “Belcanto”
IV Festival Operistico della Masuria “Belcanto”

Lato z kinem włoskim: “Fuocoammare” w reżyserii Gianfranco Rosi
Cinema Italiano d’Estate: “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi

kalendarz

27. VII

28. VII

28. VII

29. VII

XIII Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “La paranza dei bambini” w reżyserii Claudio Giovannesi
XIII Film Festival delle Due Rive: “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi

XIII Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “Il traditore” w reżyserii Marco Bellocchio
XIII Film Festival delle Due Rive: “Il traditore” di Marco Bellocchio

9. NDI Sopot Classic Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
9. NDI Sopot Classic. Festival Musicale Internazionale

XIII Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “La scomparsa di mia madre” w reżyserii Beniamino Barrese
XIII Film Festival delle Due Rive: “La scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese

calendario

29. VII

30. VII

30. VII

31. VII
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XIII Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “Bella addormentata” w reżyserii Marco Bellocchio
XIII Film Festival delle Due Rive: “Bella addormentata” di Marco Bellocchio

Lato z kinem włoskim: “Terapia małżeńska dla kochanków” w reżyserii Alessio Maria Federici
Cinema Italiano d’Estate: “Terapia di coppia per amanti” di Alessio Maria Federici

XIII Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “Sangue del mio sangue” w reżyserii Marco Bellocchio
XIII Film Festival delle Due Rive: “Sangue del mio sangue” di Marco Bellocchio

XIII Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi: “L’ora di religione” w reżyserii Marco Bellocchio
XIII Film Festival delle Due Rive: “L’ora di religione” di Marco Bellocchio

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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In guerra per amore
wtorek|martedì 02.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Pierfrancesco Diliberto vel Pif (2016), występują Andrea Di
Stefano, Pif, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Miriam Leone, Samuele
Segreto, Stella Egitto, Antonello Puglisi, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti,
Mario Pupella, Aurora Quattrocchi, Rosario Minardi, Domenico Centamore,
Orazio Stracuzzi, Lorenzo Patanè, David Mitchum Brown, Forest Baker,
Salvatore Ragusa.. Nowy Jork, 1943 rok. Podczas gdy na całym świecie
toczy się wojna, między włoskimi imigrantami Arturo i Florą rodzi się
uczucie. Niestety, zamążpójście dziewczyny zostało dawno zaplanowane
przez jej wujka, który obiecał jej rękę synowi szefa mafii. Aby nie dopuścić
do tego małżeństwa, Arturo postanawia skłonić ojca Flory do zmiany
decyzji. W tym celu musi udać się na Sycylię, gdzie mieszka mężczyzna.
Idealnym rozwiązaniem wydaje się zaciągnięcie do amerykańskiego
wojska, które właśnie przygotowuje się do lądowania we Włoszech…

Regia di Pierfrancesco Diliberto aka Pif (2016). Con Andrea Di
Stefano, Pif, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Miriam Leone,
Samuele Segreto, Stella Egitto, Antonello Puglisi, Vincent Riotta,
Maurizio Marchetti, Mario Pupella, Aurora Quattrocchi, Rosario
Minardi, Domenico Centamore, Orazio Stracuzzi, Lorenzo Patanè,
David Mitchum Brown, Forest Baker, Salvatore Ragusa. New York,
1943. Mentre in tutto il mondo divampa la guerra, tra Arturo e Flora,
due giovani emigranti, sboccia l’amore. Flora, però, è stata da
tempo promessa in sposa dallo zio al figlio di un boss della mafia.
Per impedire il matrimonio, Arturo decide di ricorrere al padre di
Flora che, però, vive in Sicilia. Come fare per raggiungerlo? La
soluzione migliore si rivela arruolarsi nell’esercito americano che si
prepara allo sbarco in Italia...

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Sei mai stata sulla luna?
czwartek|giovedì 04.07 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Paolo Genovese (2014), występują Raoul Bova, Liz
Solari, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giulia
Michelini, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti,
Emilio Solfrizzi, Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Mia Benedetta,
Simone Dell’Anna, Isabella Briganti. Guia jest redaktorką naczelną
magazynu o modzie. Autorytarnym tonem wyznacza trendy i to,
co w jej mniemaniu jest modne, takie się staje. Po śmierci ojca
dziedziczy gospodarstwo rolne w Apulii. Wraca do miasteczka, w
którym jako dziecko spędzała letnie wakacje, by wziąć udział w
pogrzebie taty i wystawić na sprzedaż posiadłość. Niestety w domu
nadal mieszka kuzyn Pino, „opóźniony w rozwoju, lecz nie idiota”
oraz wdowiec Renzo, zarządca, który od lat zajmuje się obejściem i
któremu pomaga jego syn Tony…

Regia di Paolo Genovese (2014), con Raoul Bova, Liz Solari, Nino
Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giulia Michelini,
Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti, Emilio Solfrizzi,
Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Mia Benedetta, Simone
Dell’Anna, Isabella Briganti. Guia è la direttrice di una rivista di
quella moda che “basta avere l’autorevolezza di definirla tale, e tale
diventa”. Quando eredita dal padre una masseria pugliese ancora in
attività, la giovane donna torna nel paese presso cui trascorreva le
estati da bambina per assistere al funerale e trovare un acquirente
per la proprietà. Peccato che nella masseria vivano ancora il cugino
Pino, affetto da “un ritardo dello sviluppo cognitivo - non scemo”, e il
fattore che si è occupato per anni della campagna, il vedovo Renzo,
che occupa gratuitamente la dependance insieme al figlio Tony…

XXV Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce
XXV Festival Internazionale Jazz all’aria aperta nella Città Vecchia

Wstęp wolny | Ingresso libero

11

Enrico Rava Special Edition
sobota|sabato 06.07 godz.|ore 19.00
Rynek Starego Miasta, Warszawa

Letnie spotkanie z wielkim jazzem w Warszawie otworzy w
tym roku artysta włoski. Minęło już prawie 50 lat od daty gdy
pojawił się Enrico Rava, najpierw na scenie włoskiej, a następnie
światowej, współpracując z artystami kalibru Gato Barbieri i
Steve Lacy. Enrico Rava i jego sekstet (Enrico Rava trąbka &
sakshorn, Francesco Bearzatti saksofon tenorowy i klarnet,
Francesco Diodati gitara, Giovanni Guidi fortepian, Gabriele
Evangelista kontrabas, Enrico Morello perkusja) proponują
nowe dzieło Enrico Rava Special Edition. Rava, który ukończył
już 80 lat, pomyślał o składance Special Edition, otaczając się
muzykami, którzy byli najbliżej niego w ostatnich latach, by
stworzyć zespół, odświeżyć najważniejsze utwory ze swojej
kariery, widziane z dzisiejszej perspektywy i zinterpretować nowe
kompozycje napisane na tę okazję.

L’appuntamento estivo col grande jazz a Varsavia si apre anche
quest’anno con un artista italiano. Sono passati ormai più di 50 anni
da quando Enrico Rava apparve, dapprima sulla scena italiana e
poi in quella mondiale, collaborando con artisti del calibro di Gato
Barbieri e Steve Lacy. Enrico Rava e il suo sestetto (Enrico Rava
tromba & flicorno, Francesco Bearzatti sax tenore e clarinetto,
Francesco Diodati chitarra, Giovanni Guidi piano, Gabriele
Evangelista contrabbasso, Enrico Morello batteria) propongono il
nuovo lavoro Enrico Rava Special Edition. Giunto all’età di 80 anni
Rava ha voluto pensare a una Special Edition, raggruppando i
musicisti che più gli sono stati vicino negli ultimi anni, per creare
una band, rivisitare i brani più significativi della sua carriera, rivisti
in un’ottica odierna e interpretare nuove composizioni scritte per
questa occasione.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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Incompresa
wtorek|martedì 09.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Asia Argento (2014), występują Charlotte Gainsbourg, Gabriel
Garko, Giulia Salerno, Gianmarco Tognazzi, Max Gazzè, Carolina
Poccioni, Anna Lou Castoldi, Alice Pea. 1984. Aria, dziewięć lat,
mieszka z rodzicami i dwoma siostrami: Lukrecją, córką z pierwszego
małżeństwa ojca, i Donatiną, córką z pierwszego małżeństwa matki.
Tatuś jest sławnym aktorem, mama wybitną pianistką, oboje są
dość zestresowani i wciąż się kłócą. Aria z trudem może znaleźć
swoje miejsce w tej dziwacznej rodzinie, również dlatego, że każda
jej inicjatywa jest źle odczytywana i powoduje niespodziewane złe
konsekwencje. Kiedy rodzice się rozchodzą, biega między domem matki
a domem ojca, za każdym razem jest z nich przepędzana złym słowem.
Nawet zakochanie się w rówieśniku, który ją ignoruje, jak i przyjaźń z
koleżanką ze szkoły, stają się dla niej bolesnym doświadczeniem.

Regia di Asia Argento (2014). Con Charlotte Gainsbourg, Gabriel
Garko, Giulia Salerno, Gianmarco Tognazzi, Max Gazzè, Carolina
Poccioni, Anna Lou Castoldi, Alice Pea. 1984. Aria, nove anni, vive
con i genitori e due sorellastre: Lucrezia, figlia di primo letto del padre,
e Donatina, figlia di primo letto della madre. Papà è un attore famoso,
mamma una celebre pianista, entrambi assai stressati e in continuo
litigio fra loro. Aria fatica a trovare il proprio posto in questa scombinata
famiglia, anche perché ogni sua iniziativa viene fraintesa e provoca
conseguenze negative inaspettate. Quando i genitori si separano, lei
fa la spola fra la casa materna e quella paterna, ogni volta venendone
cacciata a male parole. E anche il suo innamoramento per un coetaneo
che la ignora, così come la sua amicizia con una compagna di scuola,
si rivelano esperienze mortificanti.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Il sole dentro
czwartek|giovedì 11.07 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Paolo Bianchini (2011), występują Angela Finocchiaro,
Giobbe Covatta, Francesco Salvi, Diego Bianchi, Gaetano Fresa. Rok
1999. Yaguine i Fodé, dwójka nastolatków z Gwinei postanawia napisać
list do “Ich Ekscelencji członków Europy”, w którym opisuje warunki życia
dzieci w swoim kraju i prosi o pomoc. Chcą dostarczyć list osobiście i
by ten zamiar zrealizować chowają się do luku bagażowego samolotu
lecącego do Brukseli. Rok 2009. Thabo, chłopak z gwinejskiej wioski
przysłany do Bari jako przyszła nadzieja piłkarskiej drużyny, zostaje
porzucony na środku ulicy, gdyż nie rokuje tak dobrze, jak się tego po
nim spodziewano. Znajduje go kolega ze wspólnych treningów, Rocco
i tak obaj zaczynają podróż pełną przygód do N’Dola, miasta gdzie
mieszka rodzina Thabo… Film, który zmusza do zastanowienia się nad
współczesnym pokoleniem, padającym często ofiarą konsumpcjonizmu,
nad tym, co w życiu naprawdę jest ważne.

Regia di Paolo Bianchini (2011), con Angela Finocchiaro, Giobbe
Covatta, Francesco Salvi, Diego Bianchi, Gaetano Fresa. 1999.
Yaguine e Fodé, due adolescenti della Guinea, decidono di scrivere
una lettera “Alle loro Eccellenze i membri e responsabili dell’Europa”
per descrivere la condizione dei bambini nel loro Paese e chiedere
aiuto. Vogliono però consegnarla personalmente e, per far ciò, si
nascondono nel vano carrello di un aereo che ha Bruxelles come
destinazione. 2009. Thabo, ragazzino prelevato dal suo villaggio
guineiano come possibile promessa del calcio, viene abbandonato
in mezzo a una strada perché ritenuto non sufficientemente dotato.
Il compagno di allenamenti Rocco lo rintraccia e inizia con lui un
avventuroso viaggio verso N’Dola il luogo in cui Thoba ha la sua
famiglia… Un film per far riflettere le nostre generazioni, talvolta preda
delle sirene del consumismo, su ciò che conta veramente.

Sztuka współczesna. Wystawa | Arte contemporanea. Mostra
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Alienacje albo następnym razem pożar
sobota|sabato 13.07 godz.|ore 11.00
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa

Wystawa składa się z siedmiu filmów wybitnych i uznanych
artystów, wśród których Włoch Yuri Ancarani; niektóre
prezentowane są po raz pierwszy. Ukazują na różne sposoby
kondycję ludzi, ziemi, to, co tracimy i czego pragniemy, skutki
różnych odmian alienacji, jakich dzisiaj doświadczamy globalnie.
Uświadamiają nam przyczyny wyalienowania, mechanizmy
destrukcyjnych ludzkich zachowań, przywołując historyczne i
współczesne zdarzenia mające wpływ na stan dzisiejszego świata.
Prace te wpisują się w zróżnicowany nurt alienacyjnej krytyki
współczesnej kultury, której celem jest odsłonięcie prawdy o często
zakłamanych aspektach rzeczywistości. Stoją za nimi różnice
polityczne, ekonomiczne, rasowe, genderowe, a także przemoc,
chciwość, antyhumanizm. W tym mieści się również izolacja od
natury i jej dewastacja realnie zagrażająca całej planecie.

La mostra è composta da sette video installazioni di artisti eccezionali
e riconosciuti tra cui l’italiano Yuri Ancarani; alcuni sono presentati
per la prima volta. Mostrano in vari modi le condizioni delle persone,
della terra, ciò che stiamo perdendo e ciò che vogliamo, gli effetti
dei vari tipi di alienazione che viviamo oggi a livello globale. Ci
rendono consapevoli delle cause dell’alienazione, i meccanismi
del comportamento umano distruttivo, ricordando eventi storici e
contemporanei che influenzano lo stato del mondo di oggi. Queste
opere fanno parte di un flusso diversificato di critiche all’alienazione
della cultura contemporanea, il cui scopo è scoprire la verità sugli
aspetti spesso menzogneri della realtà. Le differenze politiche,
economiche, razziali e di genere che sono nascoste dietro, così come
la violenza, l’avidità, l’inumanità. In questo c’è anche l’isolamento dalla
natura e la sua devastazione che minaccia davvero l’intero pianeta.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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Suspiria
wtorek|martedì 16.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Luca Guadagnino (2018), występują Dakota Johnson,
Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz, Sylvie Testud, Jessica
Harper. Młoda amerykańska tancerka Susie Bannion przybywa w
1977 r. do Berlina na przesłuchanie do zespołu tanecznego Helena
Markos, znanego na całym świecie. Dzięki swojemu talentowi udaje
jej się przyciągnąć uwagę sławnej choreograf Madame Blanc. Kiedy
udaje jej się zdobyć rolę prima baleriny, Olga, która do tej pory nią
była, oskarża kierowniczki o to, że są czarownicami. W miarę jak
próby stają się częstsze w związku ze zbliżaniem się premiery,
Susie i Madame Blanc zacieśniają swój związek, który zaczyna
wykraczać poza taniec. Równocześnie stary psyhoterapeuta
próbuje odkryć ciemne strony zespołu.

Regia di Luca Guadagnino (2018). Con Dakota Johnson, Tilda
Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz, Sylvie Testud, Jessica
Harper. La giovane danzatrice americana Susie Bannion arriva
nel 1977 a Berlino per un’audizione presso la compagnia di danza
Helena Markos nota in tutto il mondo. Riesce così ad attrarre
l’attenzione della famosa coreografa Madame Blanc grazie al suo
talento. Quando conquista il ruolo di prima ballerina Olga, che lo
era stata fino a quel momento, accusa le dirigenti di essere delle
streghe. Man mano che le prove si intensificano per l’avvicinarsi della
rappresentazione, Susie e Madame Blanc sviluppano un legame
sempre più stretto che va al di là della danza. Nel frattempo un
anziano psicoterapeuta cerca di scoprire i lati oscuri della compagnia.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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La città ideale
czwartek|giovedì 18.07 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Luigi Lo Cascio (2012) występują Luigi Lo Cascio,
Catrinel Marlon, Luigi Maria Burruano, Massimo Foschi,
Alfonso Santagata, Roberto Herlitzka, Aida Burruano Michele
Grassadonia jest zaciekłym ekologiem. Dawno temu porzucił
Palermo, by przeprowadzić się do Sieny, którą zresztą uważa za
najbardziej idealne miasto na świecie. Od prawie roku prowadzi
on w swym mieszkaniu eksperyment – osiągnąć w życiu pełną
samowystarczalność, rezygnując nawet z korzystania z bieżącej
wody czy energii elektryczne. Pewnej deszczowej nocy, Michele
zostaje zamieszany w serię wydarzeń o niejasnych i tajemniczych
okolicznościach. Od tej chwili, jego doświadczenie szczęśliwej i
radosnej integracja w idealnym mieście zacznie się chwiać.

Regia di Luigi Lo Cascio (2012), con Luigi Lo Cascio, Catrinel
Marlon, Luigi Maria Burruano, Massimo Foschi, Alfonso Santagata,
Roberto Herlitzka, Aida Burruano Michele Grassadonia è un
fervente ecologista. Molto tempo fa ha lasciato Palermo per
trasferirsi a Siena, che lui considera, tra tutte, la città ideale.
Da quasi un anno sta portando avanti un esperimento nel suo
appartamento: riuscire a vivere in piena autosufficienza, senza
dover ricorrere all’acqua corrente o all’energia elettrica. In una notte
di pioggia, Michele rimane coinvolto in una serie di accadimenti
dai contorni confusi e misteriosi. Da questo momento in poi, la sua
esperienza felice di integrazione gioiosa nella città ideale comincerà
a vacillare.

IV Mazurski Festiwal Operowy “Belcanto”
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IV Festival Operistico della Masuria “Belcanto”

Bel Canto
sobota|sabato 20.07 godz.|ore 20.00
Amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie
Ul. Jaszczurcza Góra, Mrągowo

Pomysł Festiwalu powstał w 2016 r. z myślą o umożliwieniu zarówno
mieszkańcom jak i licznie przebywającym w naszym mieście turystom
obcowania ze światem opery na najwyższym poziomie. Poprzednie
edycje festiwalu pokazały, że muzyka operowa to nie tylko sztuka dla
koneserów w smokingach. Festiwal to wspaniałe wydarzenie muzyczne
na najwyższym światowym poziomie artystycznym w przepięknej scenerii
mrągowskiego amfiteatru położonego nad malowniczym jeziorem Czos.
W trakcie wieczoru gali Orkiestra symfoniczna Fundacji Avangart wykona
najsławniejsze szlagiery opery, operetki, musicalu, filmu oraz muzyki
pop w opracowaniu na orkiestrę symfoniczną. Na scenie wsytąpią łosi
sopranistka Natalizia Carone, tenor Claudio Rocchi – uczeń Luciano
Pavarotti –, pianista Giuseppe Bini i Master Enjoy Valerio Cardone.

L’idea del festival è sorta nel 2016 allo scopo di consentire ai
residenti e ai molti villeggianti di comunicare con il mondo della
lirica al più alto livello. Le precedenti edizioni del festival hanno
dimostrato che la musica operistica non è solo un’arte per
intenditori in smoking. Il festival è un grande evento musicale di
altissimo valore artistico nella splendida cornice dell’anfiteatro di
Mrągowo situato sul pittoresco lago Czos. Durante la serata di gala
l’Orchestra sinfonica della Fondazione Avangart eseguirà i brani più
famosi dell’opera, dell’operetta, della musica da film e della musica
pop. Si esibiranno tra gli altri il soprano Natalizia Carone, il tenore
Claudio Rocchi – allievo di Luciano Pavarotti –, il pianista Giuseppe
Bini e il Master Enjoy Valerio Cardone.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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Fuocoammare
wtorek|martedì 23.07 godz.|ore 19.00

Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Gianfranco Rosi (2016), występują Samuele Pucillo,
Mattias Cucina, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe
Fragapane, Maria Signorello, Francesco Paterna, Francesco
Mannino, Maria Costa. Gianfranco Rosi opowiada o Lampedusie
przedstawiając historię Samuela, chłopca chodzącego do szkoły,
lubiącego strzelać kamieniami z procy i polować na ptaki. Woli
bawić się na lądzie, chociaż wszystko co go otacza mówi o morzu
i tysiącach kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy w ciągu ostatnich
dwudziestu lat próbowali przepłynąć to morze w poszukiwaniu
godnego życia, znajdując często, zbyt często, śmierć.

Regia di Gianfranco Rosi (2016), con Samuele Pucillo, Mattias
Cucina, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe Fragapane,
Maria Signorello, Francesco Paterna, Francesco Mannino, Maria
Costa. Gianfranco Rosi racconta Lampedusa attraverso la storia
di Samuele, un ragazzino che va a scuola, ama tirare sassi con
la fionda e andare a caccia di uccelli. Preferisce giocare sulla
terraferma anche se tutto, attorno a lui, parla di mare e di quelle
migliaia di donne, uomini e bambini che quel mare, negli ultimi
vent’anni, hanno cercato di attraversarlo alla ricerca di una vita
degna di questo nome trovandovi spesso, troppo spesso, la morte.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

Język: włoski z polskimi napisami
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Evento speciale

La paranza dei bambini
sobota|sabato 27.07 godz.|ore 16.30
Kino Lubelskie

ul. Nadwiślańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Claudio Giovannesi (2019), występują Francesco Di
Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione.
Neapol 2018. Sześciu piętnastolatków chce zarobić, kupić
markowe ubrania i nowe motocykle. Bawią się bronią i jadą
na skuterach na podbój do dzielnicy Sanita’. Łudząc się, że
przynoszą sprawiedliwość do dzielnicy, gonią za dobrem czyniąc
zło. Są jak bracia, nie boją się ani więzienia ani śmierci, i wiedzą,
że jedynym wyjściem jest gra o wszystko, natychmiast. W
nieświadomości swojego wieku, żyją na wojnie, a przestępcze
życie doprowadza ich do nieodwracalnych wyborów: poświęcenia
miłości i przyjaźni. Obecny będzie reżyser.

Regia di Claudio Giovannesi (2019), con Francesco Di Napoli,
Ar Tem, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione. Napoli
2018. Sei quindicenni vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati
e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter alla
conquista del potere nel Rione Sanità. Con l’illusione di portare
giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il male. Sono
come fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno che
l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell’incoscienza della
loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà ad una
scelta irreversibile: il sacrificio dell’amore e dell’amicizia. Sarà
presente il regista.

Dwa Brzegi to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne prezentujące cenne filmy
polskie i zagraniczne: premiery, ważne filmy roku minionego i retrospektiwy.

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film polacchi e
stranieri prestigiosi: anteprime, film importanti dell’anno precedente e retrospettive.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Evento speciale

Język: włoski z polskimi napisami
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Retrospektywa Marco Bellocchio

Il traditore
niedziela|domenica 28.07 godz.|ore 17.30
Kino Lubelskie

ul. Nadwiślańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Marco Bellocchio (2019), występują Pierfrancesco
Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo
Cascio, Fausto Russo Alesi. Film opowiada o pierwszym wielkim
skruszonym mafii, który zmienił losy stosunków łączących
Państwo i zorganizowaną przestępczość: Tommaso Buscetta,
boss dwóch światów. Opowieść stworzona z przemocy i dramatów,
która rozpoczyna się od aresztowania Bruscetty w Brazylii i jego
ekstradycji do Włoch, przechodząc przez przyjaźń z sędzią Falcone
i nierealne milczenie Maxiprocesu mafii. I właśnie w chwili, gdy
wydaje się, że sprawiedliwość zwycięża, Cosa Nostra przypomina
Buscetcie i Włochom, że jej przegrana jest jeszcze bardzo odległa.

Regia di Marco Bellocchio (2019), con Pierfrancesco Favino,
Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio,
Fausto Russo Alesi. Il film racconta il primo grande pentito di
mafia, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità
organizzata: Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi. Un racconto
fatto di violenze e di drammi, che inizia con l’arresto in Brasile e
l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il
giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed
è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un
punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua
sconfitta è ben lontana.

Dwa Brzegi to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne prezentujące cenne filmy
polskie i zagraniczne: premiery, ważne filmy roku minionego i retrospektiwy.

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film polacchi e
stranieri prestigiosi: anteprime, film importanti dell’anno precedente e retrospettive.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

31

Festival Musicale Internazionale

9. NDI Sopot Classic
niedziela|domenica 28.07 godz.|ore 20.00
Forest Opera I Sopot

Ul. Stanisława Moniuszki 12, Sopot

Międzynarodowy Festiwal Sopot Classic to muzyczna propozycja dla
miłośników muzyki klasycznej oraz różnych form muzycznych obecnych
na polskiej i międzynarodowej estradzie. Różnorodne programy,
utalentowani artyści, kompozytorzy i wykonawcy młodego pokolenia, a
także muzyczne oblicze kultury innych narodów – to wszystko wypełnia
wydarzenia Festiwalu Sopot Classic. Festiwal Sopot Classic powstał
w 2011 roku z inicjatywy dyrekcji Polskiej Filharmonii Kameralnej
Sopot oraz władz Miasta Sopotu. Założeniem Festiwalu jest ukazanie
i zaproponowanie odbiorcom kultury wysokiej spotkania z trendami
wykonawczymi Polski i Europy. W koncercie inauguracyjnym udział
weźmie tenor Roberto Alagna, pod dyrekcją maestro Marcello Mottadelli.

Il Festival Internazionale di musica classica è una proposta per gli
estimatori della musica classica e altre forme musicali presenti sui
palcoscenici polacchi e internazionali. Programmi variegati, artisti
talentuosi, giovani compositori e interpreti, immagini musicali delle
culturale degli altri paesi – Sopot Classic è tutto questo. Il Festival
Sopot Classic è stato avviato nel 2011 su iniziativa della direzione della
Polish Chamber Philharmonic Orchestra Sopot e del Comune di Sopot.
L’intento del Festival è quella di offrire al pubblico l’incontro con le recenti
tendenze artistiche polacche ed europee. Il concerto di apertura vede la
partecipazione del tenore Roberto Alagna, sotto la direzione del maestro
Marcello Mottadelli.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

Język: włoski z polskimi napisami
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Evento speciale

La scomparsa di mia madre
poniedziałek|lunedì 29.07 godz.|ore 10.00
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Beniamino Barrese (2018), występują Benedetta Barzini.
Benedetta chce zniknąć. Była ikoniczną modelką lat 60, muzą
Andy Warhola, Salvadora Dali, Irvinga Penna i Richarda Avedona;
radykalną feministką walczącą o prawa i emancypację kobiet w
latach 70. W wieku 75 lat ma już dość tych wszystkich ról, które
życie jej podsunęło i postanawia zostawić wszystko i wszystkich, z
którymi do tej pory żyła. Za kamerą jej syn Beniamino utrwala ten
moment przełomowy w życiu Benedetty. Zresztą od najmłodszych
lat filmował ją pomimo jej oporu i teraz chce kręcić dokument o niej,
żeby zatrzymać ją jak najdłużej przy sobie a, przynajmniej, póki
kamera będzie nagrywać.

Regia di Beniamino Barrese (2018), con Benedetta Barzini. Benedetta
vuole scomparire. Modella iconica negli anni 60, musa di Andy Warhol,
Salvador Dalì, Irving Penn e Richard Avedon. Femminista radicale
negli anni 70, in lotta per i diritti e l’emancipazione delle donne. A 75
anni non ne può più di tutti i ruoli che la vita le ha imposto e decide di
lasciare tutto e tutti, per scomparire in un luogo il più lontano possibile
dal mondo in cui ha vissuto. Dietro alla camera, suo figlio Beniamino
testimonia questo momento decisivo nella vita di Benedetta. Avendola
filmata da quando era un bambino nonostante la sua resistenza,
adesso vuole fare un film su di lei, per tenerla vicina il più a lungo
possibile o, almeno, finché la sua camera continua a filmare.

Dwa Brzegi to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne prezentujące cenne filmy
polskie i zagraniczne: premiery, ważne filmy roku minionego i retrospektiwy.

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film polacchi e
stranieri prestigiosi: anteprime, film importanti dell’anno precedente e retrospettive.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Evento speciale

Język: włoski z polskimi napisami
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Retrospektywa Marco Bellocchio

Bella addormentata
poniedziałek|lunedì 29.07 godz.|ore 16.30
Kino Lubelskie

ul. Nadwiślańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Marco Bellocchio (2012), występują Alba Rohrwacher, Toni
Servillo, Michele Riondino, Pier Giorgio Bellocchio, Isabelle Huppert,
Maya Sansa, Gianmarco Tognazzi, Brenno Placido. Wszystko się
rozgrywa, w różnych miejscach Włoch, w ciągu sześciu dni, ostatnich
dni Eluany Englaro, której historia jest tu tłem. Pewien senator
musi zdecydować czy głosować za przepisem sprzecznym z jego
sumieniem, czy też powstrzymać się od głosu, łamiąc w ten sposób
dyscyplinę partii, podczas gdy jego córka Maria, aktywistka ruchów
pro-live, demonstruje przed kliniką, w której przebywa Eluana.
Roberto, wraz z bratem, staje po przeciwnej stronie – po stronie
frontu laickiego. To „nieprzyjaciel”, w którym się zakochuje Maria.

Regia di Marco Bellocchio (2012), con Alba Rohrwacher, Toni
Servillo, Michele Riondino, Pier Giorgio Bellocchio, Isabelle
Huppert, Maya Sansa, Gianmarco Tognazzi, Brenno Placido. Tutto
si svolge, in vari luoghi d’Italia, in sei giorni, gli ultimi di Eluana
Englaro, la cui vicenda resta sullo sfondo. Un senatore deve
scegliere se votare per una legge che va contro la sua coscienza
o non votarla, disubbidendo alla disciplina del partito, mentre sua
figlia Maria, attivista del movimento per la vita, manifesta davanti
alla clinica dove è ricoverata Eluana. Roberto, con il fratello, è
schierato nell’opposto fronte laico. Un “nemico” di cui Maria si
innamora.

Dwa Brzegi to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne prezentujące cenne filmy
polskie i zagraniczne: premiery, ważne filmy roku minionego i retrospektiwy.

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film polacchi e
stranieri prestigiosi: anteprime, film importanti dell’anno precedente e retrospettive.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Evento speciale

Sangue del mio sangue

Język: włoski z polskimi napisami
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Retrospektywa Marco Bellocchio

wtorek|martedì 30.07 godz.|ore 14.00
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Marco Bellocchio (2015), występują Roberto Herlitzka,
Pier Giorgio Bellocchio, Lidiya Liberman, Fausto Russo Alesi, Alba
Rohrwacher, Federica Fracassi. Bobbio, wczoraj. Federico, rycerz
na koniu, puka do drzwi zakonu by zrehabilitować pamięć Fabrizio,
brata zakonnika, który popełnił samobójstwo. O ten desperacki gest
jest oskarżana Benedetta, młoda zakonnica, która zdaniem Inkwizycji,
rozkochała zakonnika, uwiodła i doprowadziła do szaleństwa. Bobbio
dziś. Federico, szesnastoletni inspektor z Ministerstwa, puka do tego
samego zakonu. Jest on zamieszkały przez tajemniczego księcia,
który opuścił żywych na rzecz wskrzeszonych. „Świętej pamięci” mąż
pewnej wdowy - książę opuszcza swoją celę nocą i przechadza się po
miasteczku pytając przyjaciół i nieprzyjaciół „jak się mają sprawy”.

Regia di Marco Bellocchio (2015), con Roberto Herlitzka, Pier
Giorgio Bellocchio, Lidiya Liberman, Fausto Russo Alesi, Alba
Rohrwacher, Federica Fracassi. Bobbio, ieri. Federico, uomo
d’arme a cavallo, bussa alla porta di un convento per riabilitare la
memoria di Fabrizio, il fratello sacerdote morto suicida. Del gesto
estremo è accusata Benedetta, una giovane suora che secondo
l’Inquisizione lo avrebbe amato, sedotto e condotto alla follia.
Bobbio, oggi. Federico, sedicente ispettore del Ministero, bussa al
medesimo convento. Questo è abitato da un enigmatico conte, che
ha abbandonato i vivi per i redivivi. Coniuge ‘estinto’ di una vedova,
il conte lascia la sua cella di notte e attraversa il paese interrogando
amici e nemici sullo ‘stato delle cose’.

Dwa Brzegi to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne prezentujące cenne filmy
polskie i zagraniczne: premiery, ważne filmy roku minionego i retrospektiwy.

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film polacchi e
stranieri prestigiosi: anteprime, film importanti dell’anno precedente e retrospettive.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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Terapia di coppia per amanti
wtorek|martedì 30.07 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Alessio Maria Federici (2017), występują Pietro
Sermonti, Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli,
Fulvio Falzarano, Anna Ferzetti, Alessandro Carbonara, Giacomo
Nasta, Anita Kravos, Giulia Anchisi. Viviana i Modesto łączy na tyle
burzliwa relacja, że muszą skorzystać z pomocy jaką daje terapia
dla par. Jest tylko jeden problem: oni nie są parą, a przynajmniej
nie oficjalnie. Są kochankami, choć pozostają w związkach
małżeńskich, z których każde ma dziecko. Oboje są uwięzieni w
nieszczęśliwych małżeństwach, nie wiedzą jak rozwiązać problem,
którego stawką jest ich wspólna przyszłość. Rzucić się na głęboką
wodę w pozamałżeńską relację i zaryzykować nowy rozdział życia,
jak chciałaby intrygująca Viviana czy iść za sugestią grubiańskiego
Modesta i kontynuować skomplikowaną podwójną egzystencję.

Regia di Alessio Maria Federici (2017). Con Pietro Sermonti,
Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Fulvio
Falzarano, Anna Ferzetti, Alessandro Carbonara, Giacomo
Nasta, Anita Kravos, Giulia Anchisi. Viviana e Modesto vivono
il loro rapporto in maniera così tormentata da dover ricorrere a
una terapia di coppia. C’è solo un problema: loro non sono una
“coppia”. Non una ufficiale, almeno. Viviana e Modesto sono
amanti, entrambi sposati, con un figlio. Entrambi ingabbiati in
matrimoni infelici, non sanno come reagire di fronte al dilemma
che rischia di allontanarli: tuffarsi a capofitto nella relazione
extraconiugale e investire in una nuova vita, come vorrebbe
l’intrigante Viviana; oppure seguire il suggerimento dello sboccato
Modesto e proseguire con l’ingarbugliata doppia esistenza.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Evento speciale

Język: włoski z polskimi napisami
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Retrospektywa Marco Bellocchio

L’ora di religione

środa|mercoledì 31.07 godz.|ore 14.15
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Marco Bellocchio (2001), występują Sergio Castellitto,
Jacqueline Lustig, Chiara Conti, Alberto Mondini, Piera Degli Esposti.
Ernesto jest uznanym malarzem, ilustratorem bajek dla dzieci, jest
rozwiedzionym z Ireną ojcem małego Leonardo. Dowiaduje się od
tajemniczego Don Pugni, sekretarza równie tajemniczego Kardynała
Piumini, że jego matka ma zostać beatyfikowana. Wiadomość wstrząsa
Ernesto, tym bardziej, że cała historia kłóci się z jego światem artysty,
człowieka wolnego i ateisty. W ciągu kilku godzin presja i inicjatywa,
by wziął udział w procesie beatyfikacji narastają. Eksplodują konflikty.
Pamięć o matce (o uśmiechu matki) otwierają przepaść, która popycha
go do przemyślenia przeszłości i do innego przeżywania teraźniejszości.

Regia di Marco Bellocchio (2001), con Sergio Castellitto, Jacqueline
Lustig, Chiara Conti, Alberto Mondini, Piera Degli Esposti. Ernesto è
un affermato pittore, illustratore di favole per bambini, separato dalla
moglie Irene, padre del piccolo Leonard. Apprende da un misterioso
Don Pugni, segretario dell’altrettanto enigmatico Cardinal Piumini, che
vogliono fare santa sua madre. Ernesto rimane colpito dalla notizia,
anche perché la vicenda contrasta con il suo modo di artista e di uomo
libero e ateo. In poche ore le pressioni e le iniziative affinché partecipi
al processo di beatificazione si accentuano. I conflitti esplodono. Il
ricordo della madre (del sorriso di sua madre) apre una vertigine che lo
spinge a rielaborare il passato e a vivere diversamente il presente.

Dwa Brzegi to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne prezentujące cenne filmy
polskie i zagraniczne: premiery, ważne filmy roku minionego i retrospektiwy.

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film polacchi e
stranieri prestigiosi: anteprime, film importanti dell’anno precedente e retrospettive.

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

43

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

