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program / programma
wrzesień / settembre 2019

kalendarz
1. IX
5. IX
6. IX
6-7. IX
10. IX
12. IX
13-15. IX

XV Festiwal Singera: “Questo è stato”. Teatr
XV Festiwal Singera: “Questo è stato”. Teatro

Filmowe czwartki: “Occhi chiusi” w reżyserii Giuseppe Petitto
Giovedì Film: “Occhi chiusi” di Giuseppe Petitto

“Dalla terra Italica alla terra Polacca”: Wystawa fotograficzna
“Dalla terra Italica alla terra Polacca”: Mostra fotografica

XX Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2019: “Una notte la Sicilia mi venne a cercare”

XX Festival TGeatrale BRAMAT 2019: Una notte la Sicilia mi venne a cercare

Festiwal Łódź Czterech Kultur: “Macbettu”. Sardegna Teatro e Compagnia Teatropersona
Festiwal delle Quattro Culture di Łódź: “Macbettu” . Sardegna Teatro e Compagnia Teatropersona

Filmowe czwartki: “Puccini e la fanciulla” w reżyserii Paolo Benvenuti
Giovedì Film: “Puccini e la fanciulla” di Paolo Benvenuti

Drogi do Rzymu

Strade per Roma

calendario
19. IX
19. IX
21-29. IX
23. IX
26. IX
27. IX
28. IX
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Filmowe czwartki: “Manuale d’amore” w reżyserii Giovanni Veronesi
Giovedì Film: “Manuale d’amore” di Giovanni Veronesi

V Festiwal Oper Barokowych DRAMMA PER MUSICA 2019: “Oratorio di San Giovanni Battista”
V Festival di Opera Barocca DRAMMA PER MUSICA 2019: “Oratorio di San Giovanni Battista”

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci

Festival Internazionale del Cinema per Bambini

Dobro i komunikacja. Międzynarodowa konferencja
Il bene e la comunicazione. Convegno internazionale

Specjalne wydarzenie EUNIC. Europejski Dzień Języków
Evento speciale EUNIC. Giornata Europea delle Lingue

Moda włoska i polska

Moda italiana e moda polacca

Specjalne wydarzenie EUNIC | Międzynarodowy Dzień Tłumacza
Evento speciale EUNIC | Giornata Internazionale della Traduzione

XVI Festiwal Warszawa Singera - Teatr | Teatro
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Questo è stato
niedziela|domenica 01.09 godz.|ore 15.00
Scena Kameralna Teatru Kwadrat
ul. Marszałkowska 138, Warszawa

Reżyseria Fabio Fiori, występują Lucia Vita. Bolesna historia
opowiedziana przez pojawiającą się na scenie aktorkę. Dramat żydowskiej
rodziny skonfrontowanej z antysemickim prawem. Pięć lat nieustającego
koszmaru. Czas mijający bez nadziei na jutro czy przyszłość. Aktorkanarratorka wchodzi w opowiadaną przez siebie historię tak głęboko, że
staje się Pierą Sonnino, kobietą, która jako jedyna z ogromnej rodziny
żydowskiej przeżyła i po wielu latach znalazła odwagę, aby opowiedzieć
o dramacie swojej rodziny. Koszmarze, który z całą przerażającą
brutalnością urzeczywistnił się 8/9/1943 r. Dzięki solidarności, ochronie i
człowieczeństwie zwykłych ludzi rodzina postanawia trzymać się razem,
nie rozdzielać, by szukać bezpieczeństwa za szwajcarsk występują ą
granicą. Auschwitz jest niczym „morze błota”. Pełne zimnego, ciemnego i
brunatnego szaleństwa. I tu właśnie rozgrywa się tragedia.

Regia di Fabio Fiori, con Lucia Vita. Una storia dolorosa raccontata
da un’attrice sul palco. Il dramma di una famiglia ebrea di fronte alla
legge antisemita. Cinque anni di incessante incubo. Il tempo passa
senza speranza per il domani o il futuro. L’attrice-narratrice entra
nella storia che racconta così profondamente diventando Piera
Sonnino, una donna che è stata l’unica sopravvissuta di una grande
famiglia ebrea e dopo molti anni ha trovato il coraggio di raccontare
il dramma della sua famiglia. Un incubo che si realizzò l’8 settembre
1943 con tutta la terrificante brutalità. Grazie alla solidarietà, alla
protezione e all’umanità della gente comune, la famiglia decide di
stare insieme unita, per cercare sicurezza all’estero. Auschwitz è
come un “mare di fango”. Pieno di follia fredda, scura e marrone. Ed
è qui che ha luogo la tragedia.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Occhi chiusi
czwartek|giovedì 05.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Giuseppe Petitto (2015), występują Antonia Liskova,
Michael Neuenschwander, Linda Mastrocola, Mia Skrbinac.
Nicole stara się kontrolować swoje życie w najdrobniejszych
szczegółach. Jest matką i żoną. Matką ośmioletniej Lucy, samotnej
i problematycznej dziewczynki, którą Nicole chciałaby ukształtować
na swoje podobieństwo. Żoną Romana, fascynującego i starszego
od niej o parę lat mężczyzny, który splamił ich małżeństwo zdradą. W
stawianiu czoła rodzinnym problemom Nicole jest zdeterminowana
i pragmatyczna, czasami wręcz bezduszna. Ale kiedy Lucy staje w
obliczu zagrożenia, jakie stanowi tajemnicza siła o nieuchwytnym
pochodzeniu, pewność siebie Nicole słabnie.

Regia di Giuseppe Petitto (2015). Con Antonia Liskova, Michael
Neuenschwander, Linda Mastrocola, Mia Skrbinac. Nicole è una
donna attenta a controllare la propria vita fin nei più insignificanti
dettagli. È una madre e una moglie. Madre di Lucy, una bambina di
otto anni solitaria e problematica che Nicole vorrebbe plasmare a sua
immagine. Moglie di Roman, uomo affascinante e più grande di lei di
qualche anno, colpevole di aver macchiato il loro matrimonio con un
tradimento. Nell’affrontare le difficoltà familiari che la turbano, Nicole
agisce con risolutezza e razionalità, a volte sfiorando l’insensibilità.
Ma quando Lucy viene minacciata da una misteriosa forza
dall’origine intangibile, le certezze di Nicole vacillano.

Wystawa fotograficzna | Mostra fotografica

Wstęp wolny | Ingresso libero

Dalla terra Italica alla terra Polacca
piątek|venerdì 06.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Polska i Włochy od lat są sojusznikami i bliskimi przyjaciółmi:
więzi historii, kultury, polityki i biznesu ukształtowały budujące
i trwałe relacje. Włochy były jednym z głównych europejskich
zwolenników wejścia Polski do NATO i Unii Europejskiej, a
oba kraje regularnie współpracowały, aby osiągnąć wspólne
cele, mimo odległości geograficznej i różnic kulturowych.
Polska i Włochy niedawno upamiętniły polskich żołnierzy,
którzy walczyli o wyzwolenie Włoch w czasie II wojny
światowej, świętując 75. rocznicę bitwy pod Montecassino.
Wystawa From the Italic Land to the Polish Land, której
kuratorem jest Diego Audero, krok po kroku przedstawia długą
wspólną podróż dwóch narodów.

Polonia ed Italia sono da tempo alleati e amici vicini: legami di
storia, cultura, politica e affari hanno plasmato relazioni costruttive
e durature. L’Italia è stata tra i maggiori sostenitori europei
dell’ingresso della Polonia nella NATO e nell’Unione Europea, e i
due Paesi hanno regolarmente lavorato insieme per raggiungere
obiettivi comuni, nonostante la relativa distanza geografica e
culturale. La Polonia e l’Italia hanno recentemente celebrato il 75°
anniversario della battaglia di Montecassino, per commemorare i
soldati polacchi che combatterono per la liberazione dell’Italia nella
seconda guerra mondiale. La mostra “Dalla Terra Italica alla Terra
Polacca” curata da Diego Audero ripercorre passo dopo passo il
lunghissimo percorso insieme dalle due nazioni.
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XX Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT
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Una notte la Sicilia mi venne a cercare
sobota|sabato 07.09 godz.|ore 15.00
Teatr BRAMA

ul. Zielona Droga 9, Goleniów

Una notte la Sicilia mi venne a cercare to opowieść o człowieku,
który zagłębia się w zakamarki własnej duszy, by odnaleźć
niemal uschnięte korzenie swojej kultury. To podróż Davide,
który po latach odkrywa własne pochodzenie w muzyce,
poezji i dźwiękach swojej ziemi. Sycylia nabiera ludzkich cech
i towarzyszy mu w świecie pieśni, zapachów i klimatu, dzięki
którym, jak w podróży w głąb duszy, odnajdzie samego siebie i
powróci do zapomnianych doznań i wspomnień. Pieśni rybaków,
zaklęcia, śpiewy przy pracy, religijne zawodzenia kobiet,
wszystko to wraca do umysłu i serca bohatera niczym trąba
powietrzna, która przenosi go z miejsca na miejsce, z miasta do
więzienia, z morskiej piany na szczyt wulkanu. Dzień wcześniej
zapraszamy o godzinie 16 na koncert tradycyjnej ludowej muzyki
sycylijskiej i piemonckiej.

“Una notte la Sicilia mi venne a cercare” è la storia di un uomo che
scava nella propria anima per trovare le radici quasi avvizzite della
sua cultura, è il viaggio sognante di Davide che dopo tanto tempo
riscopre la sua origine nella musica, nella poesia e nei suoni della
sua terra. La Sicilia prende fattezze umane e lo accompagna in
un mondo di canti, profumi e atmosfere che lo conducono, come
in un viaggio interiore, a ritrovare il senso di sé stesso e a rivivere
sensazioni e ricordi ormai quasi dimenticati. I canti dei pescatori, le
incantazioni, i canti di lavoro, le lamentazioni religiose delle donne,
tutto ritorna alla mente e al cuore del protagonista in un turbine che
lo fa passare da un luogo all’altro, dalla città alla prigione, dalla
schiuma del mare all’alto del vulcano. Il giorno prima verrà proposto
alle 16 un concerto di musiche della tradizione popolare siciliana e
piemontese.

Festiwal Łódź Czterech Kultur
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Macbettu
wtorek|martedì 10.09 godz.|ore 19.00
Teatr im. Stefana Jaracza
ul. Jaracza 27, Łódź

Macbettu w reżyserii Alesaandra Serry to zrealizowana w języku
sardyńskim, a zarazem klasyczna, elżbietańska adaptacja arcydzieła
Szekspira, którą festiwalowej publiczności proponują Sardegna
Teatro i Compagnia Teatropersona. Macbettu – uznany przez
włoskich krytyków za najlepszą produkcję 2017 roku i wyróżniony
nagrodą UBU – to projekt Alessandro Serry, założyciela włoskiej
grupy teatralnej Teatropersona. Pomysł narodził się w trakcie pracy
Serry nad relacją fotograficzną z karnawałów w sardyńskim regionie
Barbagia. Ponure dźwięki krowich dzwonków i starodawnych
instrumentów, skóry zwierzęce, dźwięki rogu, drzewa korkowe.
Posępne maski, krew, czerwone wino, siły natury ujarzmione przez
człowieka. Ale przede wszystkim mroczna zima. Zaskakujące są tu
liczne analogie między tekstem a różnorodnością masek Sardynii.
Język sardyński nie ogranicza odbioru, ale przekształca w śpiew, to
co w języku włoskim może pozostać jedynie literaturą.

Macbettu, diretto da Alessandro Serra, è il capolavoro di
Shakespeare realizzato in lingua sarda e proposto dal pubblico
del festival da Sardegna Teatro e Compagnia Teatropersona.
Macbettu – riconosciuto dalla critica italiana come la migliore
produzione del 2017 e premiato con il premio UBU – è un
progetto di Alessandro Serra, fondatore del gruppo teatrale
italiano Teatropersona. L’idea è nata durante il lavoro di
Serra su una copertura fotografica di carnevali nella regione
Sardegna della Barbagia. Suoni cupi di campane di mucca
e strumenti antichi, pelli di animali, suoni di corno, alberi di
sughero. Maschere cupe, sangue, vino rosso, forze della natura
sottomesse dall’uomo. Ma soprattutto inverno buio. Le analogie
tra il testo e la varietà delle maschere sarde sono sorprendenti.
La lingua sarda non limita la ricezione, ma la trasforma in
canzone, che in italiano può rimanere solo letteratura.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Puccini e la fanciulla
czwartek|giovedì 12.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Paolo Benvenuti (2008), występują: Riccardo Moretti,
Tania Squillario, Giovanna Daddi, Debora Mattiello, Federica Chezzi.
Torre del Lago, 1908 rok. Doria Manfredi jest młodą pokojówką w willi
Giacoma Pucciniego. Lubiana przez Mistrza i jego żonę Elwirę dzieli
życie między willę a swój skromny dom nad jeziorem Massaciuccoli.
Przy okazji codziennych prac porządkowych dziewczyna odkrywa
związek łączący Foskę z Guelfem Civininim, młodym librecistą
Pucciniego. Pasierbica kompozytora, w obawie o swoją reputację,
jest zdeterminowana, by pozbyć się Dorii. Kiedy widzi wymianę
porozumiewawczych spojrzeń między pokojówką a swoim ojczymem,
dzieli się podejrzeniami z matką. Elwira przekonana, że widziała jak
jej mąż zaleca się do Dorii nad brzegiem jeziora, wyrzuca ją z domu
upokarzając publicznie.

Regia di Paolo Benvenuti (2008). Con Riccardo Moretti, Tania
Squillario, Giovanna Daddi, Debora Mattiello, Federica Chezzi.
Torre del Lago, 1908. Doria Manfredi è una giovane donna
impiegata come cameriera presso la villa di Giacomo Puccini.
Benvoluta dal Maestro e dalla moglie Elvira, Doria divide la sua vita
tra la Villa e la sua umile dimora, sospesa sul lago di Massaciuccoli.
Impegnata a rinfrescare le stanze, Doria scopre la relazione tra
Fosca e Guelfo Civinini, il giovane librettista di Puccini. La figliastra
di Puccini, preoccupata per la sua reputazione, è decisa a rendere
inoffensiva Doria. Colto un ammiccamento di intesa tra la fanciulla
e Puccini, Fosca provoca la madre rivelandole i suoi sospetti.
Convinta di aver visto il proprio marito corteggiare Doria sulle rive
del lago, Elvira la allontana dalla Villa, umiliandola pubblicamente.

Kino, muzyka i malarstwo|

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Cinema, musica e pittura

Drogi do Rzymu
13.09 godz.|ore 20.00 / 15.09 godz.|ore 18.00
Ratusz Legionowo

ul. Piłsudskiego 41, Legionowo

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Nie mogąc przejść ich wszystkich,
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, wybrał kilka najbardziej
znaczących dla kultury włoskiej, które zostaną wykorzystane w tej
podróży. 13 września na pierwszym spotkaniu „Fellini, ironia i nostalgia”
zostaną pokazane dwa filmy bodaj najbardziej rozpoznawalnego twórcy
włoskiego kina, Satyricon (1969) i Amarcord (1973). Drugie spotkanie,
15 września, będzie poświęcone utworom Cacciniego, Luzzasca,
Torriego, Cazzatiego, Händela, Vivaldiego oraz Adama Jarzębskiego
(polski kompozytor jeździł do Rzymu, by uczyć się u najlepszych),
które zagra Legionowska Orkiestra Barokowa, a zaśpiewa japońska
sopranistka Ayako Ono (to ona pokonała najdłuższą drogę do Rzymu).
Kompozycje muzyczne będą przeplatane recytacją wybranych Sonetów
do Laury wielkiego Petrarki. Uzupełnieniem wydarzenia będzie wystawa
malarza Jacka Malinowskiego zatytułowana Włoskie krajobrazy.

Tutte le strade portano a Roma. Non potendo percorrerle tutte il Miejski
Ośrodek Kultury w Legionowie ne ha scelte alcune, quelle che gli
sembrano significative per la cultura italiana, e le userà durante questo
viaggio. Il primo evento “Fellini, ironia e nostalgia” si terrà il 13 settembre
con la presentazione e proiezione di due film dell’artista probabilmente
più famoso del cinema italiano: “Satyricon” (1969) e “Amarcord”
(1973). Il secondo evento avrà luogo il 15 settembre con la musica di
Caccini, Luzzasco, Torri, Cazzati, Händel, Vivaldi e il polacco Jarzębski
(quest’ultimo soggiornò a Roma per studiare i maestri italiani) eseguite
dalla Legionowska Orkiestra Barokowa e dal soprano giapponese Ayako
Ono, che per Roma ha percorso la strad a più lunga. L’esecuzione delle
musiche sarà intervallata dalla declamazione di alcuni “Sonetti a Laura”
del sommo Petrarca. Completa l’iniziativa la mostra del pittore Jacek
Malinowski “Włoskie krajobrazy” dedicata ai paesaggi italiani.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

Manuale d’amore
czwartek|giovedì 19.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Giovanni Veronesi (2005). Występują: Luciana
Littizzetto, Anita Caprioli, Margherita Buy, Jasmine Trinca, Carlo
Verdone, Silvio Muccino, Dino Abbrescia, Eugenia Costantini,
Sabrina Impacciatore, Lavinia Biagi, Rodolfo Corsato, Sergio
Rubini, Dario Bandiera, Luis Molteni. Kilka słów o miłości
pokazuje jak w kalejdoskopie kolejne fazy zakochania: kryzys,
zdradę i porzucenie. Każdy z czterech rozdziałów poświęcony
jest innej parze, które jak w sztafecie przekazują sobie
pałeczkę.

Regia di Giovanni Veronesi (2005). Con Luciana Littizzetto,
Anita Caprioli, Margherita Buy, Jasmine Trinca, Carlo Verdone,
Silvio Muccino, Dino Abbrescia, Eugenia Costantini, Sabrina
Impacciatore, Lavinia Biagi, Rodolfo Corsato, Sergio Rubini, Dario
Bandiera, Luis Molteni. “Manuale d’amore” è una storia d’amore
vista al caleidoscopio con i colori in movimento dell’innamoramento,
della crisi, del tradimento e infine dell’abbandono. I quattro capitoli
del “Manuale” sono vissuti da quattro coppie diverse che, come in
una staffetta, si passano il testimone.

Włoska muzyka barokowa

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Musica barocca italiana

Oratorio di San Giovanni Battista
czwartek|giovedì 19.09 godz.|ore 19.00
Kościół ew-augsb. Św. Trójcy
Pl. Małachowskiego 1, Warszawa

Festiwal Oper Barokowych to wydarzenie bez precedensu. Jedyny
w Polsce festiwal operowy, który angażuje najlepszych polskich
wokalistów, instrumentalistów i realizatorów do tworzenia unikalnych
i wyjątkowych przedstawień dzieł epoki baroku.Twórcy Festiwalu
pragną zabrać Państwa do krainy piękna, harmonii, spokoju i dobrego
stylu, pokazać muzyczne dziedzictwo sprzed 300 lat i wciąż aktualne
– mimo upływu wieków – uczucia, wzruszenia, afekty, rozterki i
dramaty. W 2019 roku już po raz piąty do tej krainy zawita kilka tysięcy
widzów i słuchaczy wydarzeń Festiwalu. Wielka włoska muzyka
barokowa zostanie zaprezentowana wykonaniem Oratorio di San
Giovanni Battista (Oratorium świętego Jana Chrzciciela) Alessandra
Stradelliego pod prestiżową batutą mistrza Andrei De Carla.

Il Festival di Opera Barocca è un evento senza precedenti.
L’unico festival d’opera in Polonia che coinvolge i migliori cantanti,
strumentisti e produttori polacchi per creare spettacoli unici ed
eccezionali di opere barocche. I creatori del Festival vogliono
portarti nella terra della bellezza, dell’armonia, della pace e del
buon stile, mostrare il patrimonio musicale 300 anni fa e ancora
valido – nonostante il passare dei secoli – sentimenti, emozioni,
affetti, dilemmi e drammi. Nel 2019, per la quinta volta, diverse
migliaia di spettatori e ascoltatori degli eventi del Festival visiteranno
questa terra. La grande musica barocca italiana è rappresentata
dall’esecuzione dell’”Oratorio di San Giovanni Battista” di Alessandro
Stradella con la prestigiosa direzione del maestro Andrea De Carlo..

VI Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci
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Cinema italiano per bambini
21-29.09 2019
Kino Muranów

ul. Gen. Andersa 5, Warszawa

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci to wydarzenie skierowane
do widzów w wieku 4-12 lat oraz ich opiekunów. Ideą, jaka od początku
przyświeca festiwalowi, jest udostępnianie szerokiej publiczności wartościowych
filmów, które wyróżniają się walorami edukacyjnymi, artystycznymi oraz
produkcyjnymi. Widownia Kina Dzieci, od startu festiwalu w 2014 do dziś,
rozrosła się do ponad dwudziestu miast w Polsce. Pełen program, pogrupowany
w sekcje, prezentowany jest w Warszawie i we Wrocławiu, zaś najważniejsza
z sekcji, czyli Konkurs główny prezentowany jest również w pozostałych około
osiemnastu festiwalowych miastach. W tym roku jedna z sekcji nosi tytuł “Ciao
Italia” i prezentuje 15. włoskich filmów, krótkometrażowych, animowanych i
fabularnych. W konkursie zobaczymy również „Słynny najazd niedźwiedzi na
Sycylię” nakręcony przez autora komiksów Lorenza Mattottiego na podstawie
powieści o tym samym tytule Dina Buzzatiego. Film miał swoją premierę na
Festiwalu w Cannes w 2019 roku w sekcji „Un certain regard”. Pełen program
festiwalu znajduje się na stronie organizatora.

Il Festival Internazionale del cinema per bambini è un evento rivolto
agli spettatori dai 4 ai 12 anni e ai loro accompagnatori. L’idea che ha
guidato il festival sin dall’inizio è quella di mettere a disposizione del
pubblico film preziosi che si distinguono per i loro valori educativi, artistici
e di produzione. Dall’inizio del festival nel 2014 ad oggi, il pubblico del
cinema per bambini è cresciuto in oltre venti città in Polonia. Il programma
completo, raggruppato in sezioni, è presentato a Varsavia e Wrocław,
mentre la più importante delle sezioni, vale a dire il concorso principale,
è presentata anche in circa diciotto altre città del festival. Quest’anno una
delle sezioni si intitola “Ciao Italia” e presenta ben quindici film italiani, tra
cortometraggi, film d’animazione e lungometraggi. In concorso figura “La
famosa invasione degli orsi in Sicilia” del fumettista Lorenzo Mattotti, tratto
dal romanzo omonimo di Dino Buzzati, presentato al Festival di Cannes
2019 nella selezione “Un certain regard”. Per il programma del Festival si
prega di consultare il sito dell’organizzatore.

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Il bene e la comunicazione
Dobro i komunikacja

poniedziałek|lunedì 23.09 godz.|ore 14.00 i 17.00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5, Warszawa

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

Międzynarodowe sympozjum „Dobro i komunikacja: myśl Kanta
we współczesnym kontekście włoskim i polskim” to spotkanie,
które stawia w centrum filozofię jako rdzeń kultur. Podczas spotkań
zostanie przedstawiony znaczący rozwój filozofii w różnych
kontekstach kulturowych, których porównanie zawsze okazuje
się produktywne w świetle typowych problemów i pożądanych
zbieżności. W sympozjum, organizowanym w ramach dwustronnej
umowy między Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w
Warszawie a Uniwersytetem w Genui, wezmą udział uczeni z
Genui, Florencji i Warszawy.

Il simposio internazionale “Il bene e la comunicazione: il pensiero
di Kant nel contesto italiano e polacco contemporaneo” è un
incontro che pone al suo centro la filosofia come radice delle
culture. Nel suo percorso vengono indicati significativi sviluppi
della filosofia in diversi contesti culturali, il cui confronto si dimostra
sempre produttivo in vista di problematizzazioni comuni e di
auspicabili convergenze. Al simposio – organizzato nell’ambito
dell’accordo bilaterale tra l’Università Cardinale Wyszyński di
Varsavia e dell’Università di Genova – partecipano studiosi di
Genova, Firenze e Varsavia.

Specjalne wydarzenie EUNIC

Wstęp wolny | Ingresso libero

27

Evento speciale EUNIC

Europejski Dzień Języków
czwartek|giovedì 26.09 godz.|ore 18.00
Goethe – Institut w Warszawie
ul. Chmielna 13A , Warszawa

Również w tym roku Europejski Dzień Języków obchodzony będzie w
Warszawie i innych polskich miastach. Ponadto w siedzibie Instytutu
Goethego w Warszawie będą organizowane zajęcia rekreacyjne i
edukacyjne dla dzieci i rodziców zorientowane na naukę różnych
języków obcych. O godz. 18.00 odbędzie się okrągły stół: „Język,
gatunek, kultura”. Jaki jest związek między językiem a płcią?
Zapraszamy na debatę zorganizowaną przez Instytut Goethego,
EUNIC-Warszawa i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Warszawie. W spotkaniu wezmą udział Sylwia Chutnik, Agnieszka
Graff, Tomasz Szlendak, Artur Rejter i Cecilia Robustelli, pisarka,
językoznawca, profesor lingwistyki włoskiej na Uniwersytecie Modeny
i Reggio Emilia, autorka licznych prac dotyczących relacji między
językiem a rodzajem żeńskim w języku włoskim.

Anche quest’anno si celebra a Varsavia e altre città polacche la
Giornata Europea delle Lingue. Inoltre, presso la sede del GoetheInstitut di Varsavia verranno organizzate attività ludiche e didattiche
per bambini e genitori orientate all’apprendimento delle varie
lingue straniere. Alle 18 seguirà la tavola rotonda: “Lingua, genere,
cultura”. Qual è il rapporto tra lingua e genere? Vi invitiamo al
dibattito organizzato dal Goethe-Institut, insieme a EUNIC-Varsavia
e alla Rappresentanza della Commissione europea a Varsavia.
All’incontro partecipano Sylwia Chutnik, Agnieszka Graff, Tomasz
Szlendak, Artur Rejter e Cecilia Robustelli, scrittrice, linguista,
docente di linguistica italiana all’Università di Modena e Reggio
Emilia, autrice di numerosi lavori sul rapporto tra lingua e genere
femminile nella lingua italiana.

Specjalne wydarzenie modowe | Moda

Wstęp wolny w zależności od dostępności
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
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La moda può essere arte?
piątek|venerdì 27.09 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Czy można uznać modę za formę sztuki? Kiedy? Jak? Odpowiedzi
na te pytania udzielą goście wyjątkowej imprezy poświęconej modzie
włoskiej i polskiej, którzy przedstawią relacje między Włochami i
Polską w dziedzinie mody. Będą to projektanci Nino Lettieri, Michał
Starost, Filippo Flocco i Andrea Padovan, modowa blogerka Grazia
Golfieri, dyrektor Agencji ICE w Warszawie Antonino Mafodda, Bianca
Lami z Akademii Koefia w Rzymie, dziennikarka Ewa Bardadin
oraz Agnieszka Wajda z Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie.
Wydarzenie rozpocznie pokaz taneczny Alexa Bordigoniego. Na
zakończenie odbędzie się pokaz kreacji światowej sławy projektanta
mody Nina Lettieriego, który na co dzień tworzy w Pompejach,
poszukując nowych linii, technik i haftów w stu procentach Made in
Italy oraz polska projektantka specjalizująca się w haute couture Ewa
Stiepaniuk.

Può la moda essere considerata una forma d’arte? Quando? In che
modo? A queste domande risponderanno gli ospiti dell’evento speciale
dedicato alla moda italiana e polacca, che illustreranno i rapporti tra
Italia e Polonia nell’ambito della moda: gli stilisti Nino Lettieri, Michał
Starost, Filippo Flocco, Andrea Padovan; Grazia Golfieri, flashion
blogger; Antonino Mafodda, direttore dell’Agenzia ICE di Varsavia;
Bianca Lami, dell’Accademia Koefia di Roma; Ewa Bardadin, giornalista
e coorganizzatrice dell’evento; Agnieszka Wajda dell’Università Łazarski
di Varsavia. In apertura Alex Bordigoni offrirà una performance di danza,
mentre l’evento si concluderà con una sfilata di crezioni di Nino Lettieri,
stilista d’alta moda di fama mondiale – che da Pompei persegue una
creatività attenta e continua alla ricerca di linee, tecniche, volumi e
ricami Made in Italy al 100% – ed Ewa Stiepaniuk, nota stilista polacca
di alta moda.

Specjalne wydarzenie EUNIC

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Evento speciale EUNIC

Międzynarodowy Dzień Tłumacza
sobota|sabato 28.09 godz.|ore 12.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Sala im. W. Krukowskiego
ul. Jazdów 2, Warszawa

Również w tym roku Międzynarodowy Dzień Tłumacza obchodzony
będzie w Polsce. Oprócz spotkań w Centrum Sztuki Współczesnej
w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, podczas których tłumacz i
jego redaktor wspólnie omówią fragment tłumaczenia, dojdzie do
konfrontacji między dwoma tłumaczami tego samego tekstu oraz
zostanie zorganizowanych dziesięć okrągłych stołów poświęconych
dyskusjom nad zagadnieniami i kwestiami związanymi ze
współczesnym tłumaczeniem, w kilku szkołach wielu znanych
polskich tłumaczy opowie o swojej pracy. Tłumaczka Karolina
Stańczyk przybliży młodzieży piękno i trudy zawodu, który pozwala
na porozumienie się ze światem.

Anche quest’anno la Giornata Internazionale della Traduzione
viene celebrata in Polonia. Oltre alla cerimonia al Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski di Varsavia – che prevede la
discussione di un frammento di traduzione tra un traduttore e il
suo editor, il confronto tra traduttori (un testo due traduttori) e dieci
tavole rotonde che affronteranno molteplici questioni e aspetti legati
alla traduzione contemporanea – in diverse scuole molti famosi
traduttori polacchi illustreranno il loro lavoro. Sarà l’italianista e
traduttrice Karolina Stanczyk a illustrare ai giovani allievi la bellezza
e le difficoltà di un mestiere che permette al mondo di parlarsi e di
capirsi.

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 wydarzenia kulturalne / Segreteria eventi culturali
Karolina Stanczyk
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 / Stagisti MAECI-MIUR-CRUI
Ferdinando Nardone / Anastasiya Pomes

