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program / programma
sierpień / agosto 2019

kalendarz
1. VIII
1. VIII
2. VIII
2. VIII
3. VIII
6. VIII
8. VIII

Filmowe czwartki: “Preferisco il rumore del mare” w reżyserii Mimmo Calopresti
Giovedì Film: “Preferisco il rumore del mare” di Mimmo Calopresti

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

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

Kino specjalne wydarzenie: “Pavarotti” w reżyserii Ron Howard
Cinema Evento speciale: “Pavarotti” di Ron Howard

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

Lato z kinem włoskim: “Napoli velata” w reżyserii Ferzan Ozpetek
Cinema Italiano d’Estate: “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek

Filmowe czwartki: “Ovunque sei” w reżyserii Michele Placido
Giovedì Film: “Ovunque sei” di Michele Placido

calendario
13. VIII
20. VIII
22. VIII
27. VIII
29. VIII
29.VIII
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Lato z kinem włoskim: “A bigger splash” w reżyserii Luca Guadagnino

Cinema Italiano d’Estate: “A bigger splash” di Luca Guadagnino

Lato z kinem włoskim: “Zoran, il mio nipote scemo” w reżyserii Matteo Oleotto

Cinema Italiano d’Estate: “Zoran, il mio nipote scemo” di Matteo Oleotto

Filmowe czwartki: “Voce del verbo amore” w reżyserii Andrea Manni

Giovedì Film: “Voce del verbo amore” di Andrea Manni

Lato z kinem włoskim: “Finché c’è prosecco c’è speranza” w reżyserii Antonio Padovan

Cinema Italiano d’Estate: “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan

Filmowe czwartki: “Una vita tranquilla” w reżyserii Claudio Cupellini

Giovedì Film: “Una vita tranquilla” di Claudio Cupellini

XV Festiwal Singera: “Gods of Sicilia”. Koncert Erodoto Project
XV Festiwal Singera: “Gods of Sicilia”. Concerto di Erodoto Project

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Preferisco il rumore del mare
czwartek|giovedì 01.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Mimmo Calopresti (2000), występują Silvio Orlando,
Fabrizia Sacchi, Paolo Cirio, Michele Raso. Komedia, 90 min. –
Włochy 1999. Luigi, bogaty prezes znanej firmy z Tyrynu, wraca
do Kalabrii na wakacje i spotyka Rosario, chłopaka, którego matka
została zamordowana i którego ojciec przebywa w więzieniu.
Przekona go wspólnego wyjazdu do Turynu, gdzie zamieszka w
zgromadzeniu księdza Don Lorenzo, którego działalność polega na
wyciąganiu młodzieży z ulicy. Rosario nawiąże kontakt z wyższymi
sferami w Turynie i z Matteo, synem Luigi, niezadowolonego
i znudzonego życiem w luksusie, w rodzinie zamożnej ale
rozpadniętej tak jak rodzina Rosario.

Regia di Mimmo Calopresti (2000). Con Silvio Orlando, Fabrizia
Sacchi, Paolo Cirio, Michele Raso. Commedia, 90 min. - Italia
1999. Luigi, ricco dirigente di un importante azienda torinese,
torna in Calabria per le vacanze e incontra Rosario, un ragazzo
a cui è stata assassinata la madre e incarcerato il padre. Lo
convincerà a venire a Torino con lui, dove vivrà nella comunità di
Don Lorenzo, un prete che si impegna per salvare i ragazzi dalla
strada. Rosario verrà a contatto con l’alta borghesia torinese e con
Matteo, figlio di Luigi, insoddisfatto e annoiato dal lusso in cui vive,
alle prese con una famiglia benestante ma distrutta proprio come
quella di Rosario.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Evento speciale

Język: włoski z polskimi napisami
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Retrospektywa Marco Bellocchio

Buongiorno notte

czwartek|giovedì 01.08 godz.|ore 18.45
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Marco Bellocchio (2003), występują Luigi Lo Cascio,
Maya Sansa, Roberto Herlitzka, Paolo Briguglia, Pier Giorgio
Bellocchio, Giovanni Historia wybiera subiektywny punkt widzenia
młodej Anny, terrorystki, biorącej udział w walce zbrojnej i porwaniu.
Poprzez jej spojrzenie niekiedy zatracone, nierzadko przerażone,
świadomie lub nieświadomie krótkowzroczne na otaczajacą
ją rzeczywistość, odkrywamy zawiły świat tzw. “lat ołowiu”,
bezwzględny i beznadziejny, wierzący w nadejscie rewolucji i
pogrążony w rytuałach podziemia. Z drugiej strony Anna żyje
zwyczajną codziennością:biuro, praca, koledzy, chłopak, który jakby
czytał w jej myślach, glebiej niż ona sama jest w stanie zrobić...

Regia di Marco Bellocchio (2003), con Luigi Lo Cascio, Maya Sansa,
Roberto Herlitzka, Paolo Briguglia, Pier Giorgio Bellocchio, Giovanni
Calcagno, Giulio Bosetti. La storia sceglie un punto di vista soggettivo,
quello della giovane Anna, terrorista, partecipe alla lotta armata, coinvolta
in un sequestro di persona. Attraverso il suo sguardo talvolta perso, spesso
impaurito, inconsapevolmente o consapevolmente miope sulla realtà che
la circonda, prende corpo il complesso mondo degli “anni di piombo” lucido
e disperato, fiducioso nell´avvento della rivoluzione e intrappolato nei rituali
della clandestinità. Di contro è chiamata a vivere la normalità del quotidiano
con i suoi ritmi di sempre: un ufficio, un lavoro, dei colleghi e un ragazzo che
sembra leggerla nel profondo, più di quanto lei stessa riesca a fare...

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

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film
polacchi e stranieri prestigiosi: anteprime e film importanti.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Evento speciale

Język: włoski z polskimi napisami
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Retrospektywa Marco Bellocchio

Vincere

piątek|venerdì 02.08 godz.|ore 20.15
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Marco Bellocchio (2009), występują Filippo Timi, Giovanna
Mezzogiorno, Fausto Russo Alesi, Michela Cescon, Pier Giorgio
Bellocchio. W życiu Mussoliniego kryje się tajemniczy skandal: żona
i syn – poczęty, uznany i następnie wyparty. Ten sekret nazywał
się Ida Dalser. Kobieta, która wykrzykiwała swoją prawdę aż do
śmierci, pomimo że ustrój chciał zatrzeć jakikolwiek ślad jej związku
z Duce. Dla władz Ida Delser była zagrożeniem, kobietą zamkniętą
w szpitalu psychiatrycznym – daleko od syna, od rodziny, od ludzi –
gdzie pomimo wszystko, niezdolna odejść w cień i może uratować
życie, wciąż dochodziła swoich praw prawowitej żony Duce i matki
pierworodnego syna Benito Albino Mussolini.

Regia di Marco Bellocchio (2009), con Filippo Timi, Giovanna
Mezzogiorno, Fausto Russo Alesi, Michela Cescon, Pier Giorgio
Bellocchio. Nella vita di Mussolini c’è uno scandalo segreto: una moglie
e un figlio - concepito, riconosciuto e poi negato. Questo segreto ha
un nome: Ida Dalser. Una donna che grida la sua verità fino alla fine,
nonostante il disegno del regime di distruggere ogni traccia che la
colleghi al Duce. Per il regime Ida Dalser è una minaccia, una donna
da rinchiudere in un ospedale psichiatrico – lontano dal figlio, dalla
famiglia, dalla gente – dove tuttavia, incapace di sbiadire nell’ombra e
forse salvarsi, continua a rivendicare il suo ruolo di moglie legittima del
Duce e madre del suo primo figlio maschio Benito Albino Mussolini.

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

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film
polacchi e stranieri prestigiosi: anteprime e film importanti.

Kino |Cinema evento speciale
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Pavarotti

piątek|venerdì 02.08.2019
W kinach

Film “Pavarotti” Rona Hawarda (2019, dystrybucja BestFilm Polska)
jest dogłębnym i szczerym portretem życia, kariery i dziedzictwa
pozostawionego przez ikonę sceny muzycznej. Pavarotti był
nazywany „tenorem zwykłych ludzi”, ponieważ łączył w sobie
osobowość, geniusza i celebrytę, i wykorzystywał swoje talenty, aby
szerzyć dobrą nowinę, że opera może być rozrywką dającą radość
wszystkim miłośnikom muzyki. Dzięki sile swojego talentu, Pavarotti
zawładnął wielkimi scenami na całym świecie i podbił serca słuchaczy
z najodleglejszych zakątków globu. W filmie zostały wykorzystane
nieliczne wywiady z jego rodziną i współpracownikami i nigdy
wcześniej nie publikowane materiały filmowe.

Il film di Ron Howard (2019, distribuito da BestFilm Polska) è un
ritratto profondo e spassionato della vita, della carriera e del lascito
artistico di un’icona della scena usicale. Pavarotti era detto “il tenore
della gente comune” perché coniugava la personalità, il genio e la
celebrità sfruttando i suoi talenti per diffondere una buona novella:
la lirica può essere intrattenimento e può donare gioia a tutti gli
appassionati di musica. Grazie alla forza del talento, Pavarotti
ha conquistato i palcoscenici più grandi al mondo e il cuore degli
ascoltatori dei più remoti angoli della terra. Nel film sono stati utilizzati
alcune interviste con i suoi familiari e collaboratori nonché materiali
video inediti.

13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Evento speciale

Fai bei sogni

Język: włoski z polskimi napisami
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Retrospektywa Marco Bellocchio

sobota|sabato 03.08 godz.|ore 19.00
Kino Lubelskie

ul. Nadwislańska 9, Kazimierz Dolny

Reżyseria Marco Bellocchio (2016), występują Valerio Mastandrea, Bérénice
Bejo, Guido Caprino, Nicolò Cabras, Dario Dal Pero, Barbara Ronchi, Miriam
Leone, Arianna Scommegna, Bruno Torrisi, Manuela Mandracchia, Giulio Brogi,
Roberto Di Francesco, Dylan Ferrario, Pier Giorgio Bellocchio, Emmanuelle
Devos, Fausto Russo Alesi, Piera Degli Esposti, Roberto Herlitzka, Fabrizio
Gifuni, Linda Messerklinger. W wieku dziewięciu lat Massimo traci matkę, która
umiera na zawał, a przynajmniej tak twierdzą krewni. Po trudnym i samotnym
dzieciństwie i dojrzewaniu Massino staje się znanym dziennikarzem, lecz
wciąż zmaga się z rozdzierającym wspomnieniem zmarłej matki i tajemnicą
spowijającąj jej śmierć. Marco Bellocchio stawia czoło jednemu z największych
sukcesów wydawniczych ostatnich lat, autobiograficznej powieści dziennikarza
„La Stampy” Massimo Gramellini „Słodkich snów”.

Regia di Marco Bellocchio (2016), con Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino,
Nicolò Cabras, Dario Dal Pero, Barbara Ronchi, Miriam Leone, Arianna Scommegna, Bruno
Torrisi, Manuela Mandracchia, Giulio Brogi, Roberto Di Francesco, Dylan Ferrario, Pier Giorgio
Bellocchio, Emmanuelle Devos, Fausto Russo Alesi, Piera Degli Esposti, Roberto Herlitzka,
Fabrizio Gifuni, Linda Messerklinger. A nove anni Massimo perde la mamma per un infarto
improvviso, o almeno così gli dicono i parenti, riluttanti a renderlo partecipe della morte della
donna. Dopo un’infanzia solitaria e un’adolescenza difficile Massimo diventa un giornalista
affermato ma continua a convivere con il ricordo lacerante della madre scomparsa, nonché
con un senso di mistero circa la sua improvvisa dipartita. Solo alla fine scoprirà come sono
andate esattamente le cose, e troverà il modo di risalire alla luce. Marco Bellocchio si cimenta
con uno dei più grandi successi editoriali degli ultimi anni, il romanzo autobiografico “Fai bei
sogni” scritto da Massimo Gramellini, giornalista de “La Stampa”.

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

Dwa Brzegi è un evento culturale interdisciplinare che presenta film
polacchi e stranieri prestigiosi: anteprime e film importanti.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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Napoli velata
wtorek|martedì 06.08 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Ferzan Ozpetek (2017), występują Giovanna Mezzogiorno,
Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina
Sastri, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Loredana
Cannata. Wieczorem, na przyjęciu spojrzenie Adrianny krzyżuje
się z uwodzącym i prowokującym spojrzeniem Andrei, młodego,
przystojnego i pewnego siebie chłopaka. Ona nie potrafi umknąć
temu zmysłowemu wyzwaniu i spędzają ze sobą noc. Ale nie wydaje
się, by tak miało się to skończyć, umawiają się na następny dzień.
W niej szybko budzi się uczucie, może początek wielkiej miłości,
która mogłaby odmienić jej życie. Nadchodzi przełom, ale inny niż
ten, którego się spodziewała. Sytuacja błyskawicznie się zmienia gdy
zostaje wplątana w zbrodnię, która wciąga ją w centrum niepokojącego
dochodzenia. Wstrząs, który może zachwiać wszelkie jej pewniki.

Regia di Ferzan Ozpetek (2017). Con Giovanna Mezzogiorno,
Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina
Sastri, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Loredana
Cannata. Una sera ad una festa Adriana incrocia gli sguardi seducenti
e provocatori di Andrea, un giovane attraente e sicuro di sé. Lei non
riesce a sottrarsi a quella schermaglia sensuale e i due trascorrono
così la notte insieme. Ma non sembra chiudersi tutto lì, si danno,
infatti, appuntamento per il giorno dopo. In lei cresce rapidamente un
sentimento più forte, forse l’inizio di un grande amore che potrebbe
cambiarle la vita. La svolta arriva, ma diversamente da come si
aspettava. La situazione precipita quando rimane coinvolta in un delitto
che la trascina al centro di un’indagine dai contorni inquietanti. Uno
scossone capace di minare ogni sua certezza.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Ovunque sei
czwartek|giovedì 08.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Michele Placido (2004), występują Barbora Bobulova,
Stefano Accorsi, Stefano Dionisi, Violante Placido, Donato Placido.
Matteo jest trzydziestoletnim lekarzem, przed którym świat zaczyna
zamykać się. Jego małżeństwo z Emmą, jest prawie skończony;
również kariera i pieniądze już go nie interesują. Poznaje Elenę,
młodą wolontariuszkę pogotowia ratunkowego i jest nią mocno
zauroczony. Tymczasem żona zdradza go z Leonardo, lekarzem i
kolegą obojga. Pewnego wieczoru, karetka, którym jadą Matteo i
Elena zostaje staranowany przez samochód Leonardo. Wypadek
ten doprowadzi Mateusza prawie do śmierci, gdzie odkryje na nowo
głęboki sens miłości...

Regia di Michele Placido (2004). Con Barbora Bobulova, Stefano
Accorsi, Stefano Dionisi, Violante Placido, Donato Placido. Matteo
è un medico trentacinquenne a cui il proprio mondo comincia ad
andare stretto: il rapporto con la moglie, Emma, è quasi esaurito;
anche la carriera, il denaro non lo interessano più. Quando conosce
Elena, una giovane volontaria del servizio di pronto soccorso,
comincia a sentirsene fortemente attratto. Nel frattempo, la moglie
lo tradisce con Leonardo, medico e collega di entrambi. Una sera,
l’autoambulanza su cui lavorano Matteo ed Elena viene travolta dalla
macchina di Leonardo. Questo incidente porterà Matteo sulla soglia
della morte, da dove scoprirà di nuovo il senso profondo dell’amore...

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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A bigger splash
wtorek|martedì 13.08 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Luca Guadagnino (2015), występują Ralph Fiennes,
Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton, Aurore
Clément, Lily McMenamy, Elena Bucci, Corrado Guzzanti. Paul i
Marianne spędzają wakacje na wyspie Pantelleria. ona jest gwiazdą
muzyki rockowej, on młodym fotografem. Ich pobyt przerywa
pojawienie się Harrego, byłego partnera Marianny i przyjaciela
Paula, ignorowanego w pewnych kręgach a uważanego za Boga w
innych, producenta wielkich zespołów rockowych takich jak Rolling
Stones. Harry przyjeżdża na wyspę z Penelope, którą początkowo
wszyscy uważają za jego młodą kochankę; w rzeczywistości jest
jego córką, o istnieniu której dowiedział się niedawno. Penelope jest
dziwną dziewczyną, grzeczna i wycofana.

Regia di Luca Guadagnino (2015). Con Ralph Fiennes, Dakota
Johnson, Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton, Aurore Clément,
Lily McMenamy, Elena Bucci, Corrado Guzzanti. Paul e Marianne
stanno trascorrendo le vacanze sull’isola di Pantelleria. Lei è
una celebre rock star, lui un giovane fotografo. Il loro soggiorno
è inaspettatamente interrotto da Harry, ex di Marianne e amico
di Paul, snobbato in certi ambienti, e considerato un dio in altri,
avendo prodotto grandi rock band come i Rolling Stones. Harry
arriva sull’isola con Penelope, che all’inizio tutti credono la sua
nuova giovane amante, ma che in realtà è la figlia che ha di recente
scoperto di avere. Penelope è una strana ragazza, composta e
distaccata.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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Zoran, il mio nipote scemo
wtorek|martedì 20.08 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Matteo Oleotto (2013), występują Giuseppe Battiston,
Teco Celio, Roberto Citran, Riccardo Maranzana, Ariella Reggio,
Karolina Cernic, Rok Prašnikar, Marjuta Slamič, Jan Cvitokovic.
Paolo jest niesolidnym, pijącym czterdziestolatkiem, który, żyje
w małej miejscowości niedaleko Gorizii. Spędza całe dni w
karczmie i nęka swoją byłą żonę infantylnym stalkingiem. Pewnego
dnia, niespodziewanie pojawia się jego kuzyn Zoran, dziwny
szesnastolatek wychowany w górach Słowenii. Paolo będzie
musiał zająć się chłopakiem i odkryje jego oryginalną zaletę: jest
prawdziwym mistrzem w rzucaniu rzutkami. Dla Paolo jest to
odpowiednia okazja do zrewanżowania się całemu światu. Ale czy
to wszystko będzie takie łatwe?

Regia di Matteo Oleotto (2013). Con Giuseppe Battiston, Teco
Celio, Roberto Citran, Riccardo Maranzana, Ariella Reggio, Karolina
Cernic, Rok Prašnikar, Marjuta Slamič, Jan Cvitokovic. Paolo,
quarant’anni, inaffidabile e dedito al piacere del buon vino, vive
in un piccolo paesino vicino a Gorizia. Trascina le sue giornate
nell’osteria del paese e si ostina in un infantile stalking ai danni
dell’ex-moglie. Un giorno, inaspettatamente, si palesa suo nipote
Zoran, uno strano sedicenne cresciuto sui monti della Slovenia.
Paolo dovrà prendersi cura del ragazzino e ne scoprirà una dote
bizzarra: è un vero fenomeno a lanciare le freccette. Questa per
Paolo è l’occasione giusta per prendersi una rivincita nei confronti
del mondo. Ma sarà tutto così facile?

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Voce del verbo amore
czwartek|giovedì 22.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Andrea Manni (2007), występują Stefania Rocca,
Giorgio Pasotti, Cecilia Dazzi, Simona Marchini, Tony Kendall,
Magdalena Grochowska, Eros Pagni, Mariateresa Di Bari. Dwaj
trzydziestolatkowie borykają się z rozpadem ich wieloletniego
związku. On jest architektem, ona projektantką pejzaży; od 10 lat
są małżeństwem i mają dwoje dzieci w wieku 7 i 9 lat. Przechodzą
kryzys małżeński i postanawiają rozejść się za obopólną zgodą.
Począwszy od tego momentu, tworzą się sytuacje dotyczące dzieci,
pracy, relacji z innymi, przygód miłosnych, które oboje przeżyją już
nie jako para, ale oddzielnie. Doprowadzi to w końcu do wspólnego
uświadomienia sobie o ich wzajemnych uczuciach.

Regia di Andrea Manni (2007). Con Stefania Rocca, Giorgio
Pasotti, Cecilia Dazzi, Simona Marchini, Tony Kendall,
Magdalena Grochowska, Eros Pagni, Mariateresa Di Bari. Due
trentacinquenni alle prese con la fine della loro vita di coppia
che dura da diversi anni. Lui architetto, lei landscape designer,
sposati da 10 anni con due bimbi di 9 e 7 anni entrano in crisi e
decidono di separarsi in maniera consensuale. A partire da questo
evento si aprono una serie di situazioni vissute dai protagonisti
non più come coppia, ma come singoli alle prese con i figli, il
lavoro, le relazioni sociali, storie sentimentali, fino ad arrivare alla
consapevolezza reciproca dei loro sentimenti.

Lato z kinem włoskim|Cinema Italiano d’Estate

Język: włoski z polskimi napisami
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Finché c’è prosecco c’è speranza
wtorek|martedì 27.08 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Reżyseria Antonio Padovan (2017), występują Giuseppe Battiston,
Rade Serbedzija, Liz Solari, Silvia D’Amico, Roberto Citran, Gisella
Burinato,Teco Celio, Babak Karimi. Akcja filmu rozgrywa się wśród wzgórz
Conegliano i Valdobbiadena, skąd pochodzi prosecco. To tutaj splatają się
losy bohaterów. Właściciela winnicy, hrabiego Desideria Ancillotta (Rade
Serbedzija), walczącego zaciekle o swoją ziemię; dyrektora cementowni
(Andrea Appi), powalonego pewnej deszczowej nocy siłą trzech kul
wystrzelonych z pistoletu; wariata zeskrobującego rdzę z cmentarnych
grobów; niedawno awansowanego policjanta Stucky’ego, pół wenecjanina
pół Persa, nieporadnie prowadzącego śledztwa, przytłoczonego brakiem
doświadczenia i coraz większą ilością nierozwiązanych spraw. To historia
kryminalna, która opowiada o fascynacji ziemią, odurzającej mocy
bąbelków i konflikcie między zachłannością a poszanowaniem.

Regia di Antonio Padovan (2017). Con Giuseppe Battiston, Rade
Serbedzija, Liz Solari, Silvia D’Amico, Roberto Citran, Gisella
Burinato,Teco Celio, Babak Karimi. Il film è ambientato tra le colline di
Conegliano e Valdobbiadene dove nasce il prosecco. Qui s’intrecciano le
storie di un conte-vignaiolo, il conte Desiderio Ancillotto (Rade Serbedzija)
che combatte per il suo territorio; del direttore di un cementificio (Andrea
Appi) che in una notte di pioggia cade nel fango per sempre, freddato
da tre colpi di pistola; di un matto che gratta la ruggine dalle tombe
del cimitero; del neopromosso poliziotto Stucky, per metà veneziano
e per metà persiano (Giuseppe Battiston) che tenta goffamente di
portare avanti le indagini, schiacciato dall’inesperienza e dal peso di
ingombranti questioni irrisolte. Un giallo che racconta il fascino della terra,
l’effervescenza delle bollicine, il conflitto tra avidità e rispetto.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Una vita tranquilla
czwartek|giovedì 29.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Claudio Cupellini (2010), występują Toni Servillo,
Marco D’Amore, Francesco Di Leva, Leonardo Sprengler, Juliane
Köhler, Maurizio Donadoni, Giovanni Ludeno. Rosario Russo ma
mniej więcej pięćdziesiąt lat. Od dwunastu lat żyje w Niemczech i
prowadzi, razem z żoną Renate, hotelu z restauracją. Jego życie
toczy się spokojnie: ma syna Mathiasa, pomocnika kucharza
Claudio, który jest także jego przyjacielem, i dużo planów na
przyszłość. pewnego lutowego dnia, wszystko się zmienia. Do
restauracji Rosaria przybywają dwaj młodzi Włosi. Pierwszy, Diego
jest synem Mario Fiore, szefa jednej z najpotężniejszych rodzin
kamorry, drugi ma na imię Diego i Rosario od razu go rozpoznaje...

Regia di Claudio Cupellini (2010). Con Toni Servillo, Marco
D’Amore, Francesco Di Leva, Leonardo Sprengler, Juliane Köhler,
Maurizio Donadoni, Giovanni Ludeno. Rosario Russo ha poco
più di cinquanta anni. Da dodici vive in Germania dove gestisce,
insieme alla moglie Renate, un albergo ristorante. La sua vita
scorre serena: ha un bambino (Mathias), un aiuto cuoco (Claudio)
che è anche un amico, e molti progetti per il futuro. Un giorno di
febbraio, però, tutto cambia. Nel ristorante di Rosario arrivano due
ragazzi italiani. Il primo si chiama Edoardo ed è il figlio di Mario
Fiore, capo di una delle più potenti famiglie di camorra. L’altro si
chiama Diego, e Rosario lo riconosce subito...

Singer Jazz Festiwal - Koncert | Concerto
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Erodoto Project: “Gods of Sicilia”
czwartek|giovedì 29.08 godz.|ore 20.00

Duża Scena Teatru Kwadrat
ul. Marszałkowska 138, Warszawa

W XVI edycji Festiwalu Singera udział weźmie znana
włoska młoda grupa muzyczna. Erodoto Project to zespół
wykonujący zjawiskowy, śródziemnomorski jazz – skażony
łacińską duszą, z silnymi odniesieniami do atmosfery,
kolorytu i melodyki Włoch, ale i bogactwa kulturowego
regionu śródziemnomorskiego. Wystąpią: Bob Salmieri
(saksofon tenorowy i sopranowy, ney), Alessandro de
Angelis (piano), Matteo Pieravanti (perkusja), Maurizio
Perrone (kontrabas).

La XVI edizione del Singer Festival vede la partecipazione
di un giovane gruppo musicale italiano di tutto rispetto.
L’Erodoto Project è una band che si esibisce in un fenomenale
jazz mediterraneo, contaminato da un’anima latina, con forti
riferimenti all’atmosfera, al colore e alla melodia dell’Italia,
ma anche alla ricchezza culturale della regione mediterranea.
I musici sono Bob Salmieri (sassofono tenore e soprano,
ney), Alessandro de Angelis (pianoforte), Matteo Pieravanti
(percussioni), Maurizio Perrone (contrabbasso).

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

