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program / programma
październik / ottobre 2019

kalendarz

2. X

3. X

4. X

8. X

9. X

“Piccoli ma necessari. Storie di libri di piccolo formato”. Mostra

„Małe, ale ważne. Historie z książek małego formatu”. Wystawa

“Viaggio senza ritorno”. Proiezione e incontro con Domenico Quirico

„Podróż w jedną stronę”. Projekcja filmu i spotkanie z Domenico Quirico

Convegno internazionale “Medical Humanities”

Konferencja międzynarodowa “Medical Humanities”

Anteprima mostra “Artisti italiani e i nuovi tempi”

Wystawa przedpremierowa „Artyści z Włoch i nowe czasy”

Presentazione del libro “Storia culturale della canzone italiana” di Jacopo Tomatis

Prezentacja książki „Historia kulturowa włoskiej piosenki” autorstwa Jacopo Tomatisa

calendario

10-11. X

13. X

17. X

17-18. X

21. X
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Convegno internazionale “Pop music in Europe”
Konferencja międzynarodowa „Muzyka pop w Europie”

Daniel Kotliński e Marco Balderi. Concerto di musiche di Francesco Paolo Tosti

Daniel Kotliński i Marco Balderi. Koncert muzyki Francesca Paola Tostiego

X International Ochota Blues Festival. Riccardo Grosso Blues Band

X International Ochota Blues Festival. Riccardo Grosso Blues Band

La Famiglia Sobieski: storia, cultura e società. Approfondimenti tra Roma, Varsavia e l’Europa
Rodzina Sobieskich: historia, kultura i społeczeństwo. Spostrzeżenia między Rzymem, Warszawą i Europą

Convegno internazionale: “Libretti d’opera tra Italia e Polonia. II edizione”

Konferencja międzynarodowa „Włoskie libretta operowe w Polsce. II edycja”.

kalendarz
21. X
22. X
23. X
23. X
24. X
24. X

“L’italiano sul palcoscenico tra Sette e Ottocento: opera lirica e teatro”. Conferenza di Ilaria Bonomi

„Włoski na scenie między XVIII a XIX wiekiem: opera i teatr”. Wykład Ilarii Bonomi

“Il maestro di Regalpetra”. Conferenza di Matteo Collura

„Maestro z Regalpetra”. Wykład Matteo Collura

“I sensi della vita”. Concerto del Trio Mondacce

„Zmysły życia”. Koncert tria Mondacce

“Artisti italiani e i nuovi tempi”. Mostra

„Artyści z Włoch i nowe czasy”. Wystawa

Cinema svizzero italiano: film “Frontaliers Disaster” di Alberto Meroni

Kino szwajcarskie po włosku: film “Frontaliers Disaster” reż. Alberto Meroni

XXV Komeda Jazz Festival - Słupsk. Alessandro Fedrigo XY Quartet

XXV Komeda Jazz Festival - Słupsk. Alessandro Fedrigo XY Quartet

calendario
25. X
27. X
27. X
28. X
28. X
29. X
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“Corti Italiani”. Proiezione e dibattito

„Włoskie filmy krótkometrażowe”. Pokaz i debata

Concerto dell’Ensemble “I Bassifondi”

Koncert zespołu „I Bassifondi”

“L’Onorevole” di Leonardo Sciascia. Anteprima polacca

„Poseł” Leonarda Sciasci. Polska przedpremiera

“Il conte Lanckoroński e il collezionismo dei cassoni veronesi rinascimentali”. Conferenza di Mattia Vinco

„Hrabia Lanckoroński i kolekcja werońskich renesansowych skrzyń”. Wykład Mattia Vinco

“Imaginary Landscapes”. Seminario

„Imaginary Landscapes”. Seminarium

“My Landscape”. Mostra di Laura Federici

„My Landscape”. Wystawa Laury Federici

Wystawa książek | Mostra di libri

Wstęp wolny | Ingresso libero

Piccoli ma necessari
środa|mercoledì 02.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wystawa „Małe, ale ważne. Historie książek małego formatu”
poświęcona jest ponad 150 książkom w małych i maleńkich formatach.
Religijne i dla dzieci, podręczniki i słowniki, zbiory przysłów i klasyki
literatury uniwersalnej w języku włoskim i w innych językach,
opublikowane przez słynnych wydawców, takich jak Chiurazzi,
Pierro, Barbèra, Formiggini, Vallardi, Marzocco (niegdyś Bemporad),
Scheiwiller, żeby wymienić tylko kilku, są dowodem wyszukanego
przykładu technik typograficznych i świadectwem odważnych projektów
wydawniczych. Książki, materiały reklamowe, małe meble i wszystko
eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Raimonda
Di Maio, wydawcy i księgarza z Neapolu, który w swoim wydawnictwie
Dante & Descartes opublikował w miniaturowych wydaniach takich
autorów jak Domenico Rea, Vincenzo Consolo, Erri De Luca, Giuseppe
Montesano, Jorge Luis Borges i wielu innych. Obecni będą kuratorzy
wystawy Antonella Cristiani i Raimondo Di Maio.

“Piccoli e necessari. Storie di libri di piccolo formato” mette in
mostra oltre 150 libri piccoli, nani e minuscoli. Religiosi e per
ragazzi, manuali e vocabolari, raccolte di proverbi e classici
della letteratura universale in italiano e in altre lingue, pubblicati
da editori storici come Chiurazzi, Pierro, Barbèra, Formiggini,
Vallardi, Marzocco già Bemporad, Scheiwiller, solo per citarne
alcuni, rappresentano il documento di un raffinato concorso di
tecniche tipografiche e la testimonianza di avventurosi progetti
editoriali. Libri, materiale pubblicitario, piccoli mobili e tutto quanto
in mostra proviene dalla collezione di Raimondo Di Maio, libraio
editore in Napoli, che nelle tre collane in 32esimo della sua Dante
& Descartes ha pubblicato autori quali Domenico Rea, Vincenzo
Consolo, Erri De Luca, Giuseppe Montesano, Jorge Luis Borges e
molti altri ancora. Saranno presenti Antonella Cristiani e Raimondo
Di Maio, curatori della mostra.
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Projekcja filmu i spotkanie | Proiezione e incontro

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Viaggio senza ritorno
czwartek|giovedì 03.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Paolo Gonella (2017). ArtPhotò i Włoski Instytut Kultury w
Warszawie zapraszają na wieczór specjalny poświęcony wielkiemu
reporterowi Domenico Quirico, który opowiada o sobie w dokumencie,
którego reżyserem jest Paolo Gonella „Domenico Quirico. Podróż w
jedną stronę”. Po projekcji Domenico Quirico wraz z Paolem Gonellą
i Tizianą Bonomo spotkają się z publicznością. Opowieść o człowieku
splata się z opowieścią o jego zawodzie wysłannika. Taki był zamysł
reżysera tego filmu poświęconego dziennikarzowi włoskiego dziennika
„La Stampa”. To podróż nie tylko zawodowa, daje także szersze
spojrzenie na człowieka i jego historię. Co sprawia, że człowiek
zagłębia się w najmroczniejsze miejsca, które zasługują na to, by je
opisać, że wyrusza w pdróż, która może okazać się podróżą w jedną
stronę? Poznawanie i opowiadanie jako rdzeń dziedzictwa Zachodu.

Regia di Paolo Gonella (2017). ArtPhotò e l’IIC di Varsavia
presentano una serata speciale dedicata al grande reporter
Domenico Quirico, che si racconta nel documentario di Paolo
Gonella “Domenico Quirico. Viaggio senza ritorno”. Dopo la
proiezione Domenico Quirico incontra il pubblico insieme al regista
Paolo Gonella e a Tiziana Bonomo. Il racconto dell’uomo si intreccia
a quello della sua professione, l’inviato. È l’idea del documentario
di Paolo Gonella, dedicato a Domenico Quirico, giornalista de
“La Stampa”. Un viaggio, non solo professionale, che apre una
riflessione più ampia sull’uomo e sulla narrazione. Cosa spinge ad
addentrarsi nel cuore di tenebra di luoghi che meritano di essere
descritti, a intraprendere viaggi che potrebbero essere senza ritorno?
Conoscere e narrare come nucleo stesso dell’eredità dell’Occidente.

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero
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PERDUTA-MENTE
piątek|venerdì 04.10 godz.|ore 09.30
Uniwersytet Warszawski

Wydział Neofilologii - aula 1.024
ul. Dobra 55, Warszawa

Medycyna i literatura (ogólnie mówiąc: sztuka) zawsze miały ze
sobą wiele wspólnego. Potrzeba zacieśnienia związków między
nimi jest dziś ewidentna: medycyna konwencjonalna oparta na
dowodach („evidenced based”), zwana również medycyną naukową
coraz częściej musi mierzyć się z medycyną narracyjną („narrative
medicine”). W tym kontekście, który obejmuje termin „ Medical
Humanities”, chcemy pogłębić: 1) wkład literatury (sztuki) w opiekę
nad chorymi; 2) relacje pacjenta, opiekuna i / lub lekarza; 3) patografie,
historie chorób, język choroby, relacjonowanie choroby. Dzień
nauki poświęcony będzie w szczególności chorobom psychicznym:
demencji, szaleństwu, depresji. Głos zabiorą: Marco Veglia, Alberto
Bertoni, Hanna Serkowska, Ivan Dimitrijevic, Stefano Redaelli.

Medicina e letteratura (più in generale: arti) sono state sempre unite.
La necessità di una interazione ancora più stretta tra le due si è resa
oggi palese: la medicina convenzionale, “evidenced based” (detta
anche scientifica) si confronta sempre più spesso con la medicina
narrativa (“narrative medicine”). In questo contesto – chiamato
inclusivamente “Medical Humanities” – si vuole approfondire: 1)
l’apporto della letteratura (delle arti) alla cura del malato; 2) le
narrazioni del malato, del prestatore di cura e/o del medico; 3) le
patografie, le narrazioni, il linguaggio della malattia, il male narrato.
La giornata di studi è dedicata nello specifico alle malattie mentali:
demenza, follia, depressione. Intervengono: Marco Veglia, Alberto
Bertoni, Hanna Serkowska, Ivan Dimitrijevic, Stefano Redaelli.

Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art
Giornata del Contemporaneo - Italian Contemporary Art

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Anteprima “Artisti italiani e i nuovi tempi”
wtorek|martedì 08.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Przedpremierowo pokażemy wystawę „Artyści włoscy i nowe czasy”.
Sama wystawa, która wywodzi się z Manifestu dla sztuki, będzie
pokazywana w PROM Kultury Saska Kępa w dniach 23 października-18
listopada. Malarstwo i rzeźba Stowarzyszenia Kulturalnego „In tempo” z
Rzymu. Stowarzyszenie ze swoim manifestem założycielskim powstało
w 2009 roku, narodziło się z potrzeby zmierzenia się i zastanowienia w
sposób interdyscyplinarny nad współczesnymi problemami dotykającymi
społeczeństwo i sztukę w zderzeniu z ogromnymi zmianami naszych
czasów. Wśród założycieli Stowarzyszenia jest Ennio Calabria,
artyści, przedstawiciele świata sztuki i różnych dziedzin. Z rozważań
przeprowadzonych przez Stowarzyszenie w ostatnich latach wynika
potrzeba zredefiniowania sztuki, by postawić w centrum uwagi
„rewolucyjną” siłę twórczych procesów człowieka.

Viene presentata in anteprima la mostra “Artisti italiani e i nuovi
tempi”. L’esposizione – visitabile dal 23 ottobre al 18 novembre
presso il PROM Kultury Saska Kępa – scaturisce dal Manifesto
per l’arte. Pittura e scultura dell’Associazione Culturale in tempo
di Roma. Dalla necessità di riflettere e confrontarsi in modo
interdisciplinare sulle problematiche attuali che riguardano la
società e l’arte in relazione ai grandi mutamenti della nostra
epoca, nasce nel 2009 l’Associazione “in tempo” con un Manifesto
fondativo. Tra i fondatori, Ennio Calabria, artisti, esponenti del
mondo dell’arte e di diversi ambiti disciplinari. Dalle riflessioni che
l’Associazione ha portato avanti in questi anni emerge la necessità
di rifondare le ragioni dell’arte per dare nuova centralità alla potenza
“rivoluzionaria” dei processi creativi dell’essere.

Prezentacja książki | Presentazione libro

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Storia culturale della canzone italiana
środa|mercoledì 09.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Książka przedstawia gatunki i koleje muzyki popularnej we Włoszech
z innej perspektywy: pokazuje jak kultura postrzega piosenkę, jaką
rolę odegrała ona w kulturze i jak to się zmieniało na przestrzeni lat
- od Quartetto Cetra do urlatori (krzykacze), od Gino Paoli do Nuovo
Canzoniere Italiano, od De Gregori do Ghali. Autorzy mieli świadomość,
że odtworzenie historii piosenki we Włoszech nie oznacza jedynie
opowiadania o włoskiej muzyce i ambicję, by dołożyć ważną cegiełkę do
historii kultury naszego kraju. Jacopo Tomatis, muzykolog, dziennikarz,
muzyk, wykłada muzykę popularną na DAMS w Turynie i jest
redaktorem „Giornale della musica”. Franco Fabbri w 2019 roku otrzymał
nagrodę Tenco dla organizatora wydarzeń kulturalnych. Badacz muzyki,
pracował jako eseista, pisarz, prezenter radiowy i telewizyjny, a także
wykładał muzykę popularną na uniwersytetach i w konserwatoriach.

Il libro ripercorre i generi e le vicende della popular music in Italia
ribaltando la prospettiva: osservando come la cultura abbia pensato
la canzone, quale ruolo la canzone abbia avuto nella cultura e come
questo sia mutato nel tempo – dal Quartetto Cetra agli urlatori, da Gino
Paoli al Nuovo Canzoniere Italiano, da De Gregori a Ghali. Con la
consapevolezza e l’ambizione che fare una storia della canzone in Italia
non significa semplicemente raccontare la musica italiana, ma contribuire
con un tassello importante a una storia culturale del nostro paese. Jacopo
Tomatis, musicologo, giornalista, musicista, insegna Popular music al
DAMS di Torino ed è redattore del “Giornale della musica”. Franco Fabbri
ha ricevuto nel 2019 il Premio Tenco come operatore culturale. Studioso
di musica, ha svolto attività di saggista, autore, conduttore radiofonico e
televisivo nonché di docente di popular music in università e conservatori.

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Convegno internazionale

Muzyka pop w Europie
Pop Music in Europa

czwartek|giovedì 10.10 godz.|ore 10.00

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Humanistycznych, aula 225
ul. Dewajtis 5, Warszawa

Konferencja organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie jest pierwszym międzynarodowym
sympozjum poświęconym metodologiom badania „muzyki
popularnej” organizowanym w Polsce. Celem jest nawiązanie
dalszej współpracy między europejskimi badaczami, a
także zainicjowanie szerszej dyskusji na tematy wcześniej
zaniedbywane. Jednocześnie na konferencji zostaną poruszone
kwestie związane z badaniami nad muzyką popularną we
Włoszech, które przedstawią kluczowe postacie w tym obszarze:
Franco Fabbri, Jacopo Tomatisa i Jacopo Conti.

Il convegno, ospitato dall’Università Cardinal Stefan Wyszynski
di Varsavia è il primo simposio internazionale dedicato alle
metodologie di studio della “popular music” organizzato in
Polonia. Lo scopo è stabilire un’ulteriore cooperazione tra i
ricercatori europei, nonché di avviare una discussione più ampia
su questioni precedentemente piuttosto trascurate. Allo stesso
tempo, la conferenza copre una sezione tematica specifica
relativa alla ricerca sulla popular music in Italia, con figure
chiave in questo settore come Franco Fabbri, Jacopo Tomatis e
Jacopo Conti.

Romanza italiana da salotto | Concerto
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Le più belle melodie italiane

niedziela | domenica 13.10 godz.|ore 19.00
Zamek Królewski w Warszawie
Sala Balowa
plac Zamkowy 4, Warszawa

Koncert poświęcony twórczości Francesca Paola Tostiego, jednego
z najwybitniejszych kompozytorów muzyki wokalnej z początków
XX wieku. Tosti stworzył własny, niepowtarzalny styl salonowych
arii włoskich, w Polsce określanych najczęściej mianem pieśni lub
ballad. Mimo, że Tosti cieszył się za życia ogromną popularnością
i pozostawił po sobie spuściznę blisko 500 utworów, które do dziś
chętnie wykonują największej sławy artyści, w Polsce pozostaje
kompozytorem nieodkrytym. Właśnie po to, by wypełnić tę lukę,
polsko-włoski duet Stanisław Daniel Kotliński (bas-baryton) oraz
włoski dyrygent i pianista Marco Balderi nagrali niezwykły album,
wydany przez DUX. W przerwach pomiędzy utworami Stanisław
Daniel Kotliński przybliży publiczności sylwetkę włoskiego
kompozytora, jak i opowie najciekawsze anegdoty z życia tego
włoskiego artysty.

Il concerto è dedicato all’opera di Francesco Paolo Tosti, uno dei
più grandi compositori di musica vocale degli inizi del XX secolo.
Tosti ha creato il suo stile unico nel genere musicale romanza da
salotto, in Polonia più spesso chiamato canzoni o ballate. Sebbene
Tosti abbia goduto di enorme popolarità durante la sua vita e abbia
lasciato dietro di sé un’eredità di quasi 500 canzoni che sono
eseguite con trasporto dagli artisti più famosi fino a oggi, rimane un
compositore da scoprire in Polonia. È per colmare questa lacuna
che il duo polacco-italiano Stanisław Daniel Kotliński (bassobaritono) e il direttore e pianista italiano Marco Balderi hanno
registrato un album straordinario, pubblicato da DUX. Tra una
canzone e l’altra Stanisław Daniel Kotliński presenterà al pubblico
la figura del compositore italiano, oltre a raccontarne gli aneddoti
più interessanti.

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero
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La Famiglia Sobieski:
storia, cultura e società
czwartek|giovedì 17.10 godz.|ore 15.30
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa

Celem konferencji “Rodzina Sobieskich: historia, kultura i
społeczeństwo. Spostrzeżenia między Rzymem, Warszawą i Europą”
jest ukazanie i przybliżenie członków rodziny Sobieskich oraz
związanych z nimi wydarzeń na tle stosunków między ówczesną
Polską, Włochami i Europą. Naukowcy i specjaliści z różnych
krajów postarają się w swojej dyskusji wyjść poza fakty historyczne
i zwykłą refleksję na temat bohaterów, poprzez analizę skupioną na
uwypukleniu dynamicznych przemian kulturowych i geopolitycznych
tamtych czasów. Patronatu nad tą interdyscyplinarną konferencją
udzielili między innymi Università degli Studi della Tuscia, Cespom
(Ośrodek studiów nad epoką Sobieskich i współczesną Polską),
Uniwersytet Warszawski, Muzeum w Wilanowie, Muzea Kapitolińskie
w Rzymie, Istituto Nazionale di Studi Romani, Muzeum Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytet Cambridge i British Academy.

Il convegno “I Sobieski tra storia, cultura e società. Novità e
approfondimenti tra Roma, Varsavia e l’Europa” vuole mettere in
luce e approfondire i personaggi della famiglia Sobieski e gli eventi a
essi correlati, evidenziando i rapporti tra la Polonia, l’Italia e l’Europa
del tempo. Attraverso la partecipazione di studiosi e specialisti
con interessi scientifici e nazionalità diversi, si cerca di estendere
lo sguardo ben oltre una semplice riflessione su protagonisti e fatti
storici mediante un’analisi tesa a evidenziare le dinamiche culturali
e geopolitiche dell’epoca. Tra i patrocinatori della conferenza
interdisciplinare – figurano anche l’Università della Studi della Tuscia, il
Cespom (Centro Studi sull’Età dei Sobieski e sulla Polonia Moderna),
l’Università di Varsavia, il Museo Wilanów, i Musei Capitolini di Roma,
l’Istituto Nazionale di Studi Romani, Museo dell’Università di Varsavia,
la Cambridge University e la British Academy.

X International Ochota Blues Festival
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Riccardo Grosso Blues Band
czwartek|giovedì 17.10 godz.|ore 19.00
Klub Proxima

Żwirki i Wigury 99a, Warszawa

Podczas 10. International Ochota Blues Festival w Warszawie
włoski jazz będzie reprezentowany przez Riccardo Grosso Blues
Band. Zespół przesuwa dźwięk na najbardziej ekstremalną
krawędź muzyki bluesowej. Dzięki aksamitnemu i jednocześnie
szorstkiemu głosowi oraz harmonijce wirtuoza Riccarda
Grossa, który prowadzi zespół, kwartet nie pozostawia nikogo
obojętnym podczas koncertów na żywo: dźwięk jest zwarty, a
atmosfera niepowtarzalna. Elektryczna harmonijka, która brzmi
zupełnie inaczej niż harmonijka Little Waltera (i której bliżej
do Paula Butterfielda, Juniora Wellsa i saksofonów), gitara o
wszechstronnym frazowaniu i doskonałe wyczucie melodii wraz z
uszczelnioną rytmiką bluesowych bębnów i solidnym basem. Ale
to tylko słowa: Blues Band trzeba posłuchać na żywo.

Il jazz italiano alla X Edizione dell’International Ochota Blues
Festival di Varsavia è rappresentato quest’anno dalla Riccardo
Grosso Blues Band. La Band spinge il suo sound ai bordi più
estremi della Blues music. Con la voce velluta e graffiata e
l’armonica del virtuoso Riccardo Grosso a tenere le redini, il
quartetto si distingue per un attitudine che non fa prigionieri
dal vivo con un suono compatto e atmosfere avvolgenti. Un
armonica elettrica distante dal suonare come il prossimo Little
Walter (e inspirata per lo più da Paul Butterfield, Junior Wells
e i sassofoni), una chitarra dal fraseggio enciclopedico e un
gran senso della melodia insieme a una sigillata ritmica della
batteria Blues e del solido basso. Ma queste sono solo parole:
una Blues Band si sente dal vivo.

Pod honorowym patronatem Prezydenta Republiki Włoskiej
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Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Tydzień Języka Włoskiego na Świecie – w tym roku jest
to już XIX edycja – jest promowany i organizowany prze
Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy
Międzynarodowej, Akademię della Crusca, a za granicą przez
Włoskie Instytutu Kultury, konsulaty Włoch, katedry italianistyki
działające na uniwersytetach, komitety Società Dante Alighieri,
jak również przez różne stowarzyszenia Włochów za granicą,
pod patronatem Prezydenta Republiki. Dzięki różnorodnym
wydarzeniom skierowanym do wszystkich typów publiczności,
z roku na rok to przedsięwzięcie odnosi coraz większy sukces
i odnotowuje coraz większą liczbę uczestników, co potwierdza
równocześnie żywe zainteresowanie językiem i kulturą włoską na
całym świecie. Tematem przewodnim XIX edycji Tygodnia Języka
Włoskiego na Świecie jest „Włoski na scenie”. Również w tym
roku organizacja Tygodnia odbędzie się przy współpracy ważnych
partnerów i instytucji, takich jak Accademia della Crusca, MiBACT,
RAI, sieć dyplomatyczno-konsularna Konfederacji Szwajcarskiej,
Società Dante Alighieri.

La Settimana della lingua italiana nel mondo – giunta quest’anno
alla XIX edizione – è promossa e organizzata dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall’Accademia
della Crusca e, all’estero, dagli Istituti Italiani di Cultura, dai
Consolati italiani, dalle cattedre di Italianistica attive presso le
varie Università, dai Comitati della Società Dante Alighieri e da
altre Associazioni di italiani all’estero, sotto l’alto Patronato del
Presidente della Repubblica. Di anno in anno, l’iniziativa ha
riscosso un successo crescente, arrivando a coinvolgere un numero
sempre maggiore di partecipanti attraverso svariati eventi per ogni
tipo di pubblico e dimostrando, al contempo, la vitalità dell’interesse
per la lingua e la cultura italiana in tutto il mondo. La XIX Edizione
della Settimana della Lingua Italiana è dedicata al tema “L’Italiano
sul palcoscenico”. Anche quest’anno l’organizzazione della
manifestazione avverrà in collaborazione con importanti partner e
istituzioni come l’Accademia della Crusca, il MiBAC, la RAI, la rete
diplomatico consolare della Confederazione Elvetica, la Società
Dante Alighieri.
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Libretti d’opera fra Italia e Polonia.
II Edizione

poniedziałek|lunedì 21.10 godz.|ore 11.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Międzynarodowa konferencja „Włoskie libretta operowe w Polsce”,
którą gościć będzie Włoski Instytut Kultury w Warszawie i Uniwersytet
kardynała Stefana Wyszyńskiego, zrodziła się z chęci zbadania
stosunków łączących Włochy i Polskę w dziecinie melodramatu i
liryki. Druga edycja konferencji bada z szerszej perspektywy świat
melodramatu i włoskiej opery od XVII do XIX wieku oraz wymiany
między dwoma krajami w tej dziedzinie. Wśród prelegentów będzie
między innymi Alessandro Roccatagliati, który wyznaczył nowe
granice metodologiczne w badaniu i publikowaniu operowych librett
orazi Ilaria Bonomi odpowiedzialna za lingwistyczną i literacką ocenę
libretta operowego. Co do tłumaczeń na język polski, które jest
kolejnym ciekawym zagadnieniem na tym spotkaniu, głos zabierze
Agnieszka Muszyńska.

Il convegno internazionale «Libretti d’opera fra Italia e Polonia»,
ospitato dall’Istituto italiano di cultura a Varsavia e dall’Università
Cardinal Wyszyński, nasce dal desiderio di esplorare i rapporti
tra Italia e Polonia sul versante del melodramma e della lirica. La
seconda edizione del convegno esplora da una prospettiva sempre
più ampia il mondo del melodramma e dell’opera lirica italiana
dal Seicento all’Ottocento e gli scambi tra i due paesi su questo
versante. Tra i relatori spiccano i nomi di Alessandro Roccatagliati,
che ha inaugurato nuove frontiere metodologiche per lo studio e
l’edizione dei libretti, e Ilaria Bonomi responsabile di una rivalutazione
linguistica e letteraria del libretto d’opera. Sul versante delle
traduzioni in polacco, altro argomento di grande interesse per questo
incontro, interverrà, tra gli altri, Agnieszka Muszynska.
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L’italiano sul palcoscenico tra Sette
e Ottocento: opera lirica e teatro

poniedziałek|lunedì 21.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wolumin, który jak co roku Accademia della Crusca przygotowała z
okazji TygodniaJęzyka Włoskiego na Świecie,tym razem poświęcony
jest językowi teatru, opery i piosenki. Znajdą się w nim eseje historyków
i ekspertów języka włoskiego w tej dziedzinie. Podczas konferencji Ilaria
Bonomi zaprezentuje wolumin, ze szczególnym uwzględnieniem opery i
teatru XVIII i XIX wieku. Ilaria Bonomi jest wykładowcą języka włoskiego
i tekstów muzycznych na uniwersytecie w Mediolanie. Zajmowała się
głównie językiem mediów, historią gramatyki, językiem włoskim i muzyką,
której poświęciła wiele esejów i książek: „Il magnifico parassita” (Wspaniały
pasożyt) we współpracy z Edoardem Buronim (Mediolan, Franco Angeli,
2010), „La lingua dell’opera lirica” (Język opery, Bolonia, Il Mulino, 2017)
oraz „L’italiano della musica nel mondo” (Włoski w muzyce na świecie) we
współpracy z Vittoriem Colettim, (Florencja, Accademia della Crusca, 2015).

Il volume che l’Accademia della Crusca, come ogni anno, ha preparato
per la settimana della lingua italiana nel mondo è dedicato quest’anno
all’italiano del teatro, dell’opera lirica e della canzone, con saggi di storici
della lingua italiana esperti di questi ambiti. Durante la conferenza Ilaria
Bonomi presenterà il volume, con una particolare attenzione all’opera
lirica e al teatro tra Settecento e Ottocento. Ilaria Bonomi insegna
Lingua italiana e testi per musica all’Università degli Studi di Milano. Si
è occupata soprattutto di lingua dei media, di storia della grammatica,
di lingua italiana e musica: a quest’ultimo settore ha dedicato numerosi
saggi e volumi, tra i quali, con Edoardo Buroni, Il magnifico parassita
(Milano, Franco Angeli, 2010), La lingua dell’opera lirica (Bologna, Il
Mulino, 2017), e ha curato, con Vittorio Coletti, L’italiano della musica nel
mondo (Firenze, Accademia della Crusca, 2015).
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Trent’anni senza Sciascia

wtorek|martedì 22.10 godz.|ore 18.00

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

Książka ta, będąca owocem wielkiej, choć powściągliwej przyjaźni rozwijającej
się na przestrzeni dwudziestu lat pomiędzy Leonardem Sciascią a Matteo
Collurą, jest czymś więcej niż biografią. To właściwie powieść i jednocześnie
przewodnik po dziełach Sciasci i klucz do ich zrozumienia, ukazany przez
pryzmat jego życia i społeczeństwa, którego okrucieństwo i niesprawiedliwości
obnażał. Opowiedziana historia toczy się na Sycylii od lat dwudziestych do końca
„krytycznych” lat osiemdziesiątych minionego stulecia. Siła rozumu i pasji autora
Dnia sowy od czasu jego literackiego debiutu jest tak dobitna, że rzuca światło na
dwuznaczności i tajemnice burzliwego okresu w historii Włoch. Matteo Collura,
dziennikarz kultury, opublikował jak dotąd: Il gioco delle parti, Vita straordinaria di
Luigi Pirandello; La badante; L’isola senza ponte; Qualcuno ha ucciso il generale;
Sicilia, la fabbrica del mito; Sicilia sconosciuta. Jest autorem Alfabeto Sciascia,
rocznika wydawnictwa Bompiani, Leonardo Sciascia. La memoria, il futuro oraz
teatralnej wersji powieści Todo modo. Jego książki zostały przetłumaczone na pięć
języków. W spotkaniu weźmie udział Vito Catalano, wnuk Leonarda Sciasci.

Nato da un’amicizia totale quanto discreta, sviluppatasi nel corso di un
ventennio, tra Sciascia e Collura, il libro presentato è più̀ di una biografia,
è quasi un romanzo e insieme una sorta di guida alla lettura e alla
comprensione delle opere di Sciascia, nel contesto della sua vita e della
società della quale ha denunciato barbarie e ingiustizie. Il racconto muove
dalla Sicilia degli anni Venti del secolo scorso e arriva alla fine dei “decisivi”
anni Ottanta; e la forza della ragione e della passione civile dell’autore del
Giorno della civetta fin dal suo esordio di scrittore è tale da gettare luce sulle
ambiguità e i misteri di una tormentata stagione italiana. Matteo Collura,
giornalista culturale, ha pubblicato: Il gioco delle parti. Vita straordinaria di
Luigi Pirandello; La badante; L’isola senza ponte; Qualcuno ha ucciso il
generale; Sicilia, la fabbrica del mito; Sicilia sconosciuta. È autore di Alfabeto
Sciascia, dell’Almanacco Bompiani Leonardo Sciascia. La memoria, il futuro.
e della versione teatrale del romanzo Todo modo. I suoi libri sono tradotti in
cinque lingue. Partecipa all’incontro anche Vito Catalano, nipote di Sciascia.
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I sensi della vita
środa|mercoledì 23.10 godz.|ore 19.00
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II
Galeria Porczyńskich
plac Bankowy 1, Warszawa

W XIX edycji Tygodnia Języka Włoskiego na Świecie nadszedł czas na
wielką muzykę klasyczną włoską i europejską. Koncert organizujemy
we współpracy z Ambasadą Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce i z
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Trio Mondacce, w skład którego
wchodzą flecista Romano Pucci, mezzosopranistka Lamia Beuque
i pianistka Christina Harnisch, wykona koncert złożony z arii z oper
Rossiniego, Verdiego, Mozarta, Donizettiego, Montiego, pieśni
włoskich i z Ticino, utworów Szymanowskiej i Buongiovanniego.
Muzycy wykonają również muzykę zaczerpniętą ze słynnych ścieżek
dźwiękowych autorstwa Morricone, Piovaniego i Roty.

La XIX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo prosegue con
la grande musica classica italiana ed europea in collaborazione
con l’Ambasciata della Confederazione Elvetica in Polonia e il
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Il Trio Mondacce, composto
dal flautista Romano Pucci, dal mezzosoprano Lamia Beuque e
dalla pianista Christina Harnisch, eseguono un concerto di Arie
dalle opere di Rossini, Verdi, Mozart, Donizetti, Monti, canzoni
ticinesi e italiane, brani di Szymanowska e Buongiovanni,
musiche tratte da celebri colonne sonore di Morricone, Piovani
e Rota.
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Artisti italiani e i nuovi tempi
środa|mercoledì 23.10 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Wystawa wywodzi się z Manifestu dla sztuki. Malarstwo i rzeźba
Stowarzyszenia Kulturalnego „In tempo” z Rzymu. Stowarzyszenie ze
swoim manifestem założycielskim powstało w 2009 roku, narodziło się
z potrzeby zmierzenia się i zastanowienia w sposób interdyscyplinarny
nad współczesnymi problemami dotykającymi społeczeństwo i
sztukę w zderzeniu z ogromnymi zmianami naszych czasów. Wśród
założycieli Stowarzyszenia jest Ennio Calabria, artyści, przedstawiciele
świata sztuki i różnych dziedzin. Z rozważań przeprowadzonych przez
Stowarzyszenie w ostatnich latach wynika potrzeba zredefiniowania
sztuki, by postawić w centrum uwagi „rewolucyjną” siłę twórczych
procesów człowieka. Na otwarciu będą obecne kuratorki wystawy: Ida
Mitrano i Rita Pedonesi.

L’esposizione scaturisce dal Manifesto per l’arte. Pittura e scultura
dell’Associazione Culturale in tempo di Roma. Dalla necessità di
riflettere e confrontarsi in modo interdisciplinare sulle problematiche
attuali che riguardano la società e l’arte in relazione ai grandi
mutamenti della nostra epoca, nasce nel 2009 l’Associazione “in
tempo” con un Manifesto fondativo. Tra i fondatori, Ennio Calabria,
artisti, esponenti del mondo dell’arte e di diversi ambiti disciplinari.
Dalle riflessioni che l’Associazione ha portato avanti in questi
anni emerge la necessità di rifondare le ragioni dell’arte per dare
nuova centralità alla potenza “rivoluzionaria” dei processi creativi
dell’essere. Saranno presenti le curatrici della mostra, Ida Mitrano e
Rita Pedonesi.
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Cinema svizzero italiano: Frontaliers Disaster
czwartek|giovedì 24.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Alberto Meroni (2017), obsada: Claudia Barbieri, Enrico
Bertolino, Barbara Buracchio, Marco Capodieci, Angelo Ca-ruso.
Roberto Bussenghi jest „pogranicznikiem”. Każdego ranka przekracza
granicę Szwajcarii w Bizzarone, aby dotrzeć do pracy w Lugano. Loris J.
Bernasconi jest szwajcarskim strażnikiem granicznym, który regularnie
zatrzymuje go do kontroli, jakby nie wiedział z kim ma do czynienia i
często wyciąga go z samochodu, aby przeszukać bagażnik. Sytuacja
zmienia się, gdy nasz bohater może wreszcie rozwinąć własny projekt,
który wyniesie firmę na piedestał, o jakim nikt nigdy nie marzył. Biorąc
pod uwagę delikatność tego zadania, będzie potrzebował ochroniarza,
którym zostanie… Bernasconi. Strażnika zwolniono z pracy za złe
potraktowanie żony swojego szefa. Wydarzenie organizowane we
współpracy z Ambasadą Szwajcarii w Polsce.

Regia di Alberto Meroni (2017), con Claudia Barbieri, Enrico
Bertolino, Barbara Buracchio, Marco Capodieci, Angelo Caruso.
Roberto Bussenghi è un ‘frontaliere’ cioè un lavoratore che tutte
le mattine attraversa il confine svizzero a Bizzarone per recarsi a
lavorare a Lugano. Loris J. Bernasconi è una guardia di confine
svizzera che regolarmente lo ferma come se non sapesse chi è
e spesso lo fa scendere dall’auto per controllare il bagagliaio. La
situazione cambia quando al primo viene finalmente concesso
di sviluppare un suo progetto che dovrebbe portare l’azienda
a livelli neppure mai sognati. Data la delicatezza dell’incarico
avrà bisogno di un body guard che sarà...Bernasconi che è stato
licenziato per aver trattato da ‘babbiona’ la moglie del suo capo.
Evento in collaborazione con l’Ambasciata di Svizzera in Polonia.

XXV Komeda Jazz Festival - Słupsk
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Alessandro Fedrigo XY Quartet
czwartek|giovedì 24.10 godz.|ore 19.00
Pałac Aureus

ul. Bohaterów Westerplatte 4, Słupsk

Projekt XYQuartet narodził się w 2011 roku w północno-wschodnich
Włoszech, między Veneto a Friuli, po spotkaniu dwóch uzupełniających
się artystów: saksofonisty Nicoli Fazziniego i basisty Alessandra Fedrigo,
którzy wraz z wibrafonistą Saveriem Tascą i perkusistą Lucą Colussim
tworzą muzyką oryginalną i innowacyjną, spójną i jednorodną. XY
przechodzi przez różne języki muzyczne i artystyczne, adaptując je do
współczesności i badając nowe ścieżki kompozytorskie z ciekawym
podejściem, które można określić jako „ponadjazzowe”. X Fazziniego i
Y z Fedriga stanowią dwa różne podejścia do muzyki i dwie różne idee,
tak jak różne są ich instrumenty: saksofon altowy i bas akustyczny.
XYQuartet został dwukrotnie (w 2014 i 2017 roku) uznany przez
prestiżowy magazyn Musca Jazz za drugi najlepszy włoski zespół
jazzowy. Oprócz renomowanych festiwali włoskich, muzycy występowali
również na scenach w Szwajcarii, na Węgrzech, w Austrii i Polsce.

XYQuartet è un progetto nato nel 2011 a Nordest, tra Veneto e Friuli,
dall’incontro di due identità artistiche complementari, quelle del
sassofonista Nicola Fazzini e del bassista Alessandro Fedrigo che
creano, con il vibrafonista Saverio Tasca e il batterista Luca Colussi,
una musica scritta, originale e innovativa, provvista di profonda
coerenza e omogeneità. XY attraversa diversi linguaggi musicali
e artistici aggiornandoli alla contemporaneità, esplorando nuove
strade compositive con un approccio curioso che si può definire
‘oltrejazzistico’. La X di Fazzini e la Y di Fedrigo costituiscono due
approcci musicali e due idee come due sono i loro strumenti, il sax
alto e il basso acustico XYQuartet è stato votato per ben due volte
(nel 2014 e nel 2017) secondo miglior gruppo di jazz italiano dalla
prestigiosa rivista Musica Jazz e si è esibito, oltre che nelle migliori
rassegne e festival italiani, in Svizzera, Ungheria, Austria e Polonia.
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Corti Italiani

piątek|venerdì 25.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wieczór poświęcony krótkometrażowym filmom włoskim z nastoletnimi bohaterami.
Grzesznica, reżyseria: Karolina Porcari (2018). Lucia jest bystrą i ciekawą świata
jedenastolatką. Zmęczona przemocą ojca i bezradnością matki, podejmuje
drastyczną decyzję w dniu swojej Pierwszej Komunii - Mistrzostwa Świata na placu,
reżyseria: Vito Palmieri (2018). Listopad 2017 roku: włoska drużyna narodowa
nie kwalifikuje się na mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2018 roku. Na południu
Włoch, grupa nastolatków, niczym niezrażona, postanawia zorganizować własne
mistrzostwa, które zostaną rozegrane na placu, między Włochami a innymi
drużynami złożonymi z imigrantów. - Piękna, rezyseria: Alessandro Capitani (2015).
Veronica ma dwadzieścia lat i jest otyła. Podczas imprezy na dyskotece staje się
obiektem drwin pewnego chłopaka, który kpi z jej wyglądu. drwi z niego chłopak,
który wyśmiewa ją z powodu swojego wyglądu. Zrozpaczona Veronica chowa
się w łazience dyskoteki przekonana, że w zamkniętym pomieszczeniu nikt jej nie
zobaczy i nie będzie osądzał. Ale los ma dla niej miłą niespodziankę. Na spotkaniu
będą obecni wszyscy reżyserzy oraz Adam Selo z Sayonara Film.

Serata dedicata ai corti italiani con protagonisti adolescenti: Peccatrice.
Regia di Karolina Porcari (2018). Lucia è una bambina di 11 anni, sveglia
e curiosa della vita. Stanca dei soprusi del padre e dell’inerzia della madre,
il giorno della sua Prima Comunione prenderà una drastica decisione... - Il
mondiale in piazza. Regia di Vito Palmieri (2018). Novembre 2017: la
nazionale italiana non si qualifica al mondiale di calcio 2018. Nel sud Italia,
un gruppo di ragazzi non si scoraggia e decide di organizzare un mondiale
parallelo, da giocarsi in piazza, tra l’Italia e le altre nazionali composte da
immigrati. - Bellissima. Regia di Alessandro Capitani (2015). Veronica
ha venti anni ed è imprigionata in un corpo obeso. Durante una festa in
discoteca subisce lo scherno di un ragazzo, che la prende in giro proprio
per il suo aspetto fisico. Disperata, Veronica si nasconde nei bagni della
discoteca convinta che fra le mura chiuse di quel posto nessuno possa
vederla e giudicarla. Il destino però ha in serbo una piacevole sorpresa per
lei. Saranno presenti tutti i registi e Adam Selo della Sayonara Film.
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I Bassifondi: “Roma ‘600”
niedziela | domenica 27.10 godz.|ore 17.00
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sala Biała
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa

Włoski zespół I Bassifondi zabierze Państwa w muzyczną
podróż do siedemnastowiecznego Rzymu. Dźwięki barokowych
instrumentów, na których zagra grupa muzyków, przywołają
magiczny klimat ulic Wiecznego Miasta, gdzie w XVII wieku
gromadzili się mieszkańcy, muzycy oraz gawędziarze i
improwizowali proste tańce. Podczas koncertu usłyszymy również
bardziej wyrafinowane kompozycje z tego okresu, które ówcześnie
można było usłyszeć jedynie w słynnym Palazzo Barberini. Koncert
zespołu I Bassifondi odbędzie się w zabytkowej Sali Białej Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. To wyjątkowe wydarzenie na
muzycznej mapie Warszawy jest współorganizowane przez Włoski
Instytut Kultury i objęte patronatem honorowym Ambasada Włoch.

L’ensemble italiano “I Bassifondi” accompagnerà il pubblico in un
viaggio musicale nella Roma del XVII secolo. I suoni di strumenti
barocchi suonati da un gruppo di musicisti evoceranno la magica
atmosfera delle strade della Città Eterna, dove abitanti, musicisti
e cantastorie si riunivano nel XVII secolo improvvisando danze
semplici. Il concerto presenterà anche composizioni più sofisticate
dell’epoca, che a quel tempo potevano essere ascoltate solo nel
famoso Palazzo Barberini. Il concerto de “I Bassifondi” si svolgerà
nella storica Sala Bianca del Museo del Palazzo del Re Jan III a
Wilanów. Questo evento unico sulla mappa musicale di Varsavia è
organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura con il patrocinio onorario
dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.

XIX Tydzień Języka Włoskiego na Świecie
XIX Settimana della lingua italiana nel mondo

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: polski z włoskimi napisami
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L’Onorevole

niedziela | domenica 27.10 godz.|ore 18.00
Teatr Kamienica

Scena Piwnica Warsza
al. Solidarności 93, Warszawa

XIX Tydzień Języka Włoskiego na Świecie kończy się
performerskim czytaniem „Posła” Leonarda Sciascii, na
przedpremierowym pokazie w Polsce. Utwór ten powstał w ciągu
jednego tygodnia w Racalmuto w sierpniu 1964 roku i został
opublikowany w 1965 roku. Wielki sycylijski pisarz tak o nim
powiedział: „To nie jest komedia [...] To skecz w trzech aktach
(króciutkich) z dwoma lub trzema „charakterami” i jedną tajemną
postacią (z rysem nieprawdopodobieństwa i konwencjonalności
zarazem)”. To historia pewnego profesora, który został
parlamentarzystą za sprawą kompromisów i intryg. Tłumaczenie
polskie: Leszek Kazana; reżyseria: Jakub Porcari; obsada: Karolina
Porcari, Mariusz Drężek i Sebastian Łach; muzyka: Miłosz Wośko;
scenografia cyfrowa: Tomasz Siwiński. Przedstawienie będzie miało
kilka pokazów, które zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

La XIX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo si chiude con
la lettura performativa in prima assoluta polacca de “L’Onorevole”
di Leonardo Sciascia, composta in una settimana a Racalmuto
nell’agosto 1964 e pubblicata nel 1965, della quale il grande
scrittore siciliano disse: “Questa non è una commedia [...] È uno
“sketch” in tre tempi (brevissimi tempi) con due o tre “caratteri”
e un solo larvatico personaggio (e con un certo carico, questo
personaggio, di improbabilità e di convenzionalità insieme)”. L’opera,
che narra le vicende di un professore divenuto parlamentare
all’insegna dei compromessi e degli intrighi, viene proposta nella
traduzione polacca di Leszek Kazana con la regia di Jakub Porcari
e interpretata da Karolina Porcari, Mariusz Drężek e Sebastian
Łach, le musiche di Miłosz Wośko e le scenografie digitali di Tomasz
Siwiński. Lo spettacolo avrà diverse repliche che verranno segnalate.

Wykład | Conferenza

Il conte Lanckoroński e il collezionismo
dei cassoni veronesi rinascimentali

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym
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poniedziałek|lunedì 28.10 godz.|ore 11.00
Muzeum Narodowe w Warszawie
Sala kinowa
al. Jerozolimskie 3, Warszawa

Konferencja poświęcona jest kolekcjonerowi i znawcy Karolowi
Lanckorońskiemu, który jako jeden z pierwszych interesował się
renesansowym malarstwem skrzyń. Hrabia nie tylko zebrał jedną z
najważniejszych kolekcji włoskiego malarstwa renesansowego, ale także
interesował się i odkrywał mniejsze szkoły malarskie, jak ta werońska,
którą reprezentuje „Orfeusz oczarowuje zwierzęta”, przechowywany
w Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie. Mattia Vinco skończył
historię sztuki na uniwersytecie w Udine. Uczył się w Fundacji Studiów
nad Historią Sztuki Roberta Longhiego we Florencji i uzyskał stopień
doktora na uniwersytecie w Padwie. W sezonie 2016/17 był starszym
pracownikiem naukowym na wydziale malarstwa europejskiego w
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Zajmował się głównie
sztuką renesansu weneckiego. Swoje badania opublikował w licznych
czasopismach oraz katalogach wystaw włoskich i międzynarodowych.

La conferenza illustra la figura del collezionista e connoisseur Karol
Lanckoroński, che fu tra i primi ad interessarsi della pittura di cassone
nel Rinascimento. Al conte spetta non solo il merito di aver raccolto una
delle più importanti collezioni di pittura italiana rinascimentale, ma anche
di essersi interessato alla riscoperta di scuole pittoriche minori, come
quella veronese, ben rappresentata dall’Orfeo che incanta gli animali,
oggi conservato presso il castello di Wawel a Cracovia. Mattia Vinco si è
specializzato in storia dell’arte presso l’Università di Udine. Ha studiato
presso la Fondazione di Studi di Storia dell’arte Roberto Longhi di Firenze
e ha ottenuto il dottorato di ricerca presso l’Università di Padova Nel
2016/17 è stato senior research fellow presso il dipartimento di pittura
europea del Metropolitan Museum of Art di New York. Si è occupato
principalmente di arte del Rinascimento veneto, pubblicando le sue
ricerche in numerose riviste e cataloghi di mostre italiani ed internazionali.

Seminarium| Seminario
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Imaginary Landscapes
poniedziałek|lunedì 28.10 godz.|ore 18.00
ZODIAK

Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego “Wiecha” 4, Warszawa

Luoghi che scorrono involontari, uno sguardo attraverso l’arte e
l’architettura, dove lo spazio e il paesaggio prendono forma da uno
sguardo intimo e visionario, creando immagini evanescenti e dense,
stati dell’anima animati da forma e colore. La conferenza/seminario
che si inaugura allo Zodiak e che prosegue in Istituto la mattina
successiva sarà condotta da Alberto Dambruoso (L’arte e l’architettura:
un binomio intramontabile), Ketty Di Tardo (Architetture impossibili) e
Laura Federici (Il mio paesaggio italiano). Dopo la conferenza iniziale
i tre studiosi guideranno gli allievi della PJATK a comporre delle
immagini partendo dalle icone del paesaggio italiano e del paesaggio
polacco, per arrivare a realizzare delle proprie opere che raccontano
l’Italia ai loro occhi. I lavori degli studenti costituiranno il corpus di una
mostra che sarà inaugurata in Istituto il 26 novembre.

Luoghi che scorrono involontari, uno sguardo attraverso l’arte e
l’architettura, dove lo spazio e il paesaggio prendono forma da uno
sguardo intimo e visionario, creando immagini evanescenti e dense,
stati dell’anima animati da forma e colore. La conferenza/seminario
che si inaugura allo Zodiak e che prosegue in Istituto la mattina
successiva sarà condotta da Alberto Dambruoso (L’arte e l’architettura:
un binomio intramontabile), Ketty Di Tardo (Architetture impossibili) e
Laura Federici (Il mio paesaggio italiano). Dopo la conferenza iniziale
i tre studiosi guideranno gli allievi della PJATK a comporre delle
immagini partendo dalle icone del paesaggio italiano e del paesaggio
polacco, per arrivare a realizzare delle proprie opere che raccontano
l’Italia ai loro occhi. I lavori degli studenti costituiranno il corpus di una
mostra che sarà inaugurata in Istituto il 26 novembre.

Wystawa | Mostra
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My landscape. Laura Federici
wtorek|martedì 29.10 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Laura Federici lubi opowiadać o miejscach codziennego życia,
częściach miasta, które przemierzamy nieuważnie, z nieobecnym
spojrzeniem. Tych częściach, w których nigdy nie przystajemy,
nieokreślonych, bez formy, skrawków, małych niedokończonych
przestrzeni. Ten krajobraz jest jej, nieistniejący i intymny. Laura
Federici mieszka i pracuje w Rzymie. Jej prace charakteryzują się
różnymi środkami wyrazu: są to duże obrazy olejne, filmy, malarskie
elementy na fotografii. Artystka porusza się na pograniczu malarstwa i
mechanicznego rejestrowania rzeczywistości, ożywia konstelację dzieł,
które komunikują się ze sobą w ciągłej grze pomiędzy pamięcią, a wizją.
Federici ma na swoim koncie liczne osobiste projekty zrealizowane w
Aleppo, Rzymie, Mediolanie, Paryżu i Wietnamie. Oprócz artystki będą
obecni również Ketty Di Tardo i Alberto Dambruoso.

A Laura Federici piace raccontare i luoghi del quotidiano, le parti
della città che percorriamo senza attenzione, lo sguardo spento,
quelle in cui non ci si ferma, indefinite, senza forma, scarti, piccole
porzioni di spazio incompiute.il paesaggio che rappresenta è ‘suo’,
inesistente e intimo. Laura Federici vive e lavora a Roma. Il suo
lavoro è caratterizzato da linguaggi diversi, grandi tavole a olio,
video, interventi pittorici su fotografia. L’artista si muove in una
zona di confine fra pittura e registrazione meccanica della realtà,
dà vita a una costellazione di opere che dialogano fra loro in un
continuo gioco di stratificazioni di memoria e visioni. Ha all’attivo
numerose personali realizzate ad Aleppo, Roma, Milano, Parigi e in
Vietnam. Oltre all’artista saranno presenti Ketty Di Tardo e Alberto
Dambruoso.

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
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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

Biblioteka / Biblioteca

Se desidera ricevere sull’account di posta elettronica le segnalazioni delle nostre attività,
la preghiamo di iscriversi alla nostra newsletter all’indirizzo

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

www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html

Dyrektor / Direttore
Roberto Cincotta
Sekretariat wydarzenia kulturalne / Segreteria eventi culturali
Karolina Stanczyk - Martyna Slosarczyk
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

