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program / programma
listopada / novembre 2019

kalendarz

2-3-5. XI

8. XI

8. XI

8. XI

13. XI

“Tosca”. Opera lirica di Giacomo Puccini

“Tosca”. Opera w Giacomo Puccini

“La lingua del collage”. Seminario
„Język kolażu”. Warsztaty

“Dalla terra polacca alla terra italiana”. Concerto di musiche di Saverio Mercadante
„Z ziemi włoskiej do polskiej”. Koncert muzyki Saveria Mercadante

“La mia Italia”. Mostra
“La mia Italia”. Wystawa

A lezione d’italiano cinematografico: “Noi eravamo” di Leonardo Tiberi
Nauka włoskiego w kinie: “Noi eravamo” w reżyserii Leonardo Tiberi

calendario

18-24. XI

18. XI

19. XI

20. XI

21. XI
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IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: “Educazione Alimentare, la Cultura del gusto”

IV Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie: „Edukacja żywieniowa, kultura smaku”

IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan
IV Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie: “Ostatnie prosecco hrabiego Ancilotto” w reżyserii Antonio Padovan

IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: “Made in Italy” di Luciano Ligabue
IV Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie: “Made in Italy” w reżyserii Luciano Ligabue“

Ritratto di giovane uomo. Mostra
Portret młodzieńca. Wystawa

“L’Accademia Carrara e Raffello”. Conferenza di Maria Cristina Rodeschini
“L’Accademia Carrara e Raffaello”. Wikład Cristina Rodeschini

kalendarz

21. XI

22. XI

22. XI

26. XI

26. XI

Omaggio a Primo Levi . Incontro con Domenico Galasso
Omaggio a Primo Levi. Incontro con Domenico Galasso

“My Italian Landscape”. Mostra
“My Italian Landscape”. Wystawa

“My Landscape”. Mostra di Laura Federici
“My Landscape”. Wystawa Laury Federici

XXVII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu
XXVII Festival Internazionale di Chopin in Masovia

Literackie spotkania: Romolo Bugaro
Incontri letterari: Romolo Bugaro

calendario

27. XI

27. XI

29. XI

30. XI
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“Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni
“Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni

ECM 50. Giovanni Guidi
ECM 50. Giovanni Guidi

Rapsodia satanica di Pietro Mascagni
Rapsodia satanica di Pietro Mascagni

Festiwal filmowy Własnymi słowami: “Kalavrìa. La terra dei Greci di Calabria”
“Con parole nostre” Film festival: “Kalavrìa. La terra dei Greci di Calabria”

Wielkia Opera Włoska | La grande Opera lirica italiana
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Tosca, di Giacomo Puccini

02, 03, 05-11.2019

Teatr Wielki Opera Narodowa
Sala Moniuszki
Plac Teatralny 1, Warszawa

Sławna opera liryczna Giacomo Pucciniego w trzech aktach, do libretta
Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, została wystawiona po raz pierwszy
w Rzymie, w Teatrze Costanzi, 14 stycznia 1900 r. Wystawiana
ponownie w prestiżowym gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej
w Warszawie, jest uważana za najbardziej dramatyczną operę
Pucciniego, bogatą w efekty teatralne i pomysły trzymające widza w
ciągłym napięciu. Wątek muzyczny rozwija się równie dynamicznie,
charakteryzuje się krótkimi i ostrymi wtrętami tematycznymi, często
skonstruowanymi na dysonansowej harmonii, jak harmonia stworzona
przez następstwo akordów tematu Scarpii, otwierającą operę. Talent
melodyczny Pucciniego ujawnia się w duetach Toski i Mario, jak również
w trzech sławnych romansach, po jednym na akt (Recondita armonia,
Vissi d’arte, E lucevan le stelle), które spowalniają tempo akcji opery.

La celebre opera lirica di Giacomo Puccini in tre atti su libretto di
Giuseppe Giacosa e Luigi Illica venne rappresentata per la prima
volta a Roma, al Teatro Costanzi, il 14 gennaio 1900. Riproposta nella
prestigiosa cornice del Teatr Wielki Opera Narodo-wa di Varsavia, è
considerata l’opera più drammatica di Puccini, ricca com’è di colpi di
scena e di trovate che tengono lo spetta-tore in costante tensione. Il
discorso musicale si evolve in modo altrettanto rapido, caratterizzato
da incisi tematici brevi e ta-glienti, spesso costruiti su armonie
dissonanti, come quella prodotta dalla successione degli accordi del
tema di Scarpia che apre l’opera. La vena melodica di Puccini ha
modo di emergere nei duetti tra Tosca e Mario, nonché nelle tre celebri
romanze, una per atto (Recondita armonia, Vissi d’arte, E lucevan le
stelle), che rallentano in direzione lirica la concitazione della vicenda.

Warsztaty | Seminario

Wstęp wolny | Ingresso libero

La lingua del collage
piątek|venerdì 08.11 godz.|ore 17.00
sobota | sabato 09.11 godz. |ore 12.00
Dom Kultury Praga

ul. Dąbrowszczaków 2, Warszawa

Projekt „Język Kolażu/Collage Language” pokaże, że kolaż może
być uniwersalnym i zaskakującym ogniwem łączącym ludzi w różnym
wieku. Tworząc kolaże, uczestnicy projektu przekonają się, że każdy
człowiek jest na swój sposób wrażliwy, kreatywny oraz twórczy bez
względu na wiek, miejsce zamieszkania czy poglądy. Zadaniem
dwojga artystów, Alexa Urso i Marty Janik, którzy zostaną wyposażeni
w taki sam zestaw materiałów, będzie stworzenie z nich własnego
kolażu-plakatu promującego projekt. Następnie artyści przeprowadzą
warsztaty, na których wraz z uczestnikami stworzą autorskie kolaże
w różnych technikach związane z życiem i historią wielokulturowej
warszawskiej Pragi. Najciekawsze prace zostaną wydrukowane na
pocztówkach i zaprezentowane podczas gali zamknięcia w grudniu.

Il progetto “La lingua del Collage/Collage Language” mostrerà come
il collage possa essere un “legante” universale e sorprendente
tra persone di età diverse. Attraverso la creazione di collage, i
partecipanti al progetto potranno comprendere che ogni persona è
sensibile, creativa a modo suo, indipendentemente dall’età, dal luogo
in cui vive o dalle proprie opinioni. A partire dagli stessi materiali gli
artisti Alex Urso e Marta Janik avranno il compito di creare il proprio
collage-poster per promuovere il progetto. Successivamente gli artisti
condurranno dei seminari durante i quali insieme ai partecipanti
saranno realizzati dei collage con tecniche varie, riguardanti la vita e
la storia del multiculturale quartiere Praga. Le opere più interessanti
verranno stampate su cartoline e presentate al finissage in dicembre.
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Koncert | Concerto
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Z ziemi włoskiej do polskiej
piątek|venerdì 08.11 godz.|ore 18.30

Filharmonia Koszalińska
ul. Piastowska 2. Koszalin

Z okazji stulecia stosunków dyplomatycznych między Włochami
a Polską, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej pod dyrekcją
maestra Massimiliana Caldiego wykona koncert muzyki włoskiej
i polskiej: symfonię C-moll, słynny koncert na flet i orkiestrę
e-moll Saveria Mercadante oraz symfonię E-moll opus 16
autorstwa Grzegorza Fitelberga. Gościem specjalnym będzie
wybitny solista, flecista Mario Carbotta, doceniany przez
publiczność i krytyków na całym świecie. Koncertował we
Włoszech, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej,
Azji, Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

In occasione del centenario delle relazioni diplomatiche tra Italia
e Polonia l’orchestra della Filarmonica di Koszalin diretta dal
maestro Massimiliano Caldi eseguirà un concerto di musiche
italiane e polacche: la Sinfonia in Do min., il celebre Concerto
per flauto e orchestra in Mi min. di Saverio Mercadante e
la Sinfonia in Mi min. Op. 16 di Grzegorz Fitelberg. Solista
d’eccezione il flautista Mario Carbotta. Apprezzato dal pubblico
e dalla critica internazionale, il maestro Carbotta ha tenuto
concerti in tutta Italia, gran parte d’Europa, Medioriente, Nord
Africa, Asia, Messico, Canada e Stati Uniti d’America.

Wystawa | Mostra

Wstęp wolny | Ingresso libero
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La mia Italia

piątek|venerdì 08.11 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Wystawa „La mia Italia” prezentuje wyvbrane akwarele z ponad
trzystu, które wyszły spod pędzla niedawno zmarłego architekta,
Janusza Roguskiego, który całe życie był związany z Saską
Kępą. Artysta zabiera nas w podróż po Włoszech: od Lombardii
i Wenecji Euganejskiej przez Toskanię, Umbrię i Lacjum, aż po
Kalabrię i Sycylię. Umiejętne użycie akwareli przenosi nas do
dużych miast i urokliwych wiosek. Na obrazach możemy zobaczyć
detale architektoniczne doskonale uchwycone przez artystę
oraz odwiedzić słynne i mniej znane miejsca. Dla miłośników
Włoch wystawa będzie okazją do wielu wspomnień i wzruszeń,
a dla pozostałych – inspiracją do podróżowania po Włoszech i
podziwiania ich piękna.

La mostra “La mia Italia” propone un’accurata selezione
degli oltre 300 acquarelli dell’architetto Janusz Roguski,
recentemente scomparso e legato per tutta la vita al quartiere di
Saska Kępa. L’artista, ci accompagna in un viaggio attraverso
il Bel Paese: dalla Lombardia e il Veneto, passando per la
Toscana, l’Umbria, il Lazio fino in Calabria e Sicilia. Il sapiente
uso degli acquarelli ci proietta nella grandezza delle città e
nel fascino dei piccoli borghi. Nei dipinti possiamo scorgere i
dettagli architettonici colti alla perfezione dall’artista e visitare
luoghi famosi e meno noti. A chi ama l’Italia, la mostra offre
l’occasione di evocare ricordi ed emozioni. Per tutti gli altri, è un
invito a visitarla per conoscerne la bellezza.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Noi eravamo
środa|mercoledì 13.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Leonardo Tiberi (2017), występują: Alessandro
Tersigni, Yari Gugliucci, Davide Giordano, Beatrice Arnera,
Emanuela Grimalda, Roberto Citran, Eliana Miglio, Michele
Vigilante, Gianluca Mancuso, Andrea Forgione, Massimo
Puppo, Giancarlo Zanardo. Włochy: 1918-1933. Film opowiada
15-letnią historię przyjaźni Gugliema i Luciana. Połączyła
ich i rozdzieliła wojna, w której wzięli udział jako ochotnicy
oraz miłość do Agnese – wolontariuszki Czerwonego Krzyża,
będącej światłem ich życia. Splot osobistych losów na tle
wielkiej historii łączy kluczowa postać i narrator Fiorello
La Guardia. To syn włoskich emigrantów, który wraz z
setkami rodaków przybył z Ameryki aby walczyć na słynnych
bombowcach Caproni.

Regia di Leonardo Tiberi (2017), con Alessandro Tersigni, Yari
Gugliucci, Davide Giordano, Beatrice Arnera, Emanuela Grimalda,
Roberto Citran, Eliana Miglio, Michele Vigilante, Gianluca Mancuso,
Andrea Forgione, Massimo Puppo, Giancarlo Zanardo. Italia, tra la
fine della Grande Guerra nel 1918 fino al 1933. 15 anni nella vita
del paese e di tre ragazzi. Guglielmo e Luciano, uniti e divisi da una
guerra cui hanno scelto di partecipare da volontari, e dall’amore per
Agnese, giovanissima luminosa presenza delle loro vite, anche lei
volontaria nel corpo delle amatissime crocerossine. Un intreccio di
destini personali in una grande storia, uniti dal personaggio chiave e
narratore della vicenda: Fiorello La Guardia, figlio di emigrati italiani,
arrivato dall’America assieme a un centinaio di connazionali per
combattere sui mitici aerei Caproni.

IV Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie | IV Settimana della Cucina Italiana nel mondo
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Educazione Alimentare, la Cultura del gusto
poniedziałek|lunedì 18.11 godz.|ore 19.00
Trattoria Flaminia
ul. Zygmunta Krasińskiego 41, Warszawa

środa|mercoledì 20.11 godz.|ore 19.00
Trattoria Calabria
ul. Warszawska 58c, Warszawa

piątek|venerdì 22.11 godz.|ore 19.00
Casa Cubeddu
ul. Spółdzielcza 1, Gdynia

Podczas IV Tygodnia Kuchni Włoskiej na Świecie szef Simone Loi z Włoskiej
Federacji Kucharzy poprowadzi cykl lekcji w Zespole Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie i seminarium w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku. Ponadto cztery włoskie restauracje,
pod czujnym okiem szefa, przygotują włoskie menu skupione wokół tematu
„Edukacja żywieniowa, kultura smaku”. Jego celem jest rozpoczęcie kampanii
edukacyjnej mającej za zadanie promowanie świadomości zdrowego żywienia i
zwrócenia uwagi na związek między jedzeniem, a zdrowiem, przy jednoczesnym
zachowaniu zmysłowych doświadczeń. Simone Loi zdobył tytuł Mistrza Kuchni
Włoskiej w sezonie 2015/2016, jest nauczycielem gotowania w Akademii Smaku
w Rzymie, a we Włoskiej Federacji Kucharzy pełni funkcję krajowego kierownika
sekcji młodzieżowej. Wydarzenia realizowane są we współpracy z Włoską
Federacją Szefów Kuchni, której w Polsce przewodniczy włoski szef Anuelo Serra.
Wszystkie kolacje za opłatą

Durante la IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo lo chef Simone Loi
della Federazione Italiana Cuochi terrà un ciclo di lezioni presso la Scuola
Gastronomica “E. Pijanowskiego” di Varsavia e un seminario all’Istituto
Gastronomico Alberghiero di Danzica. Verrà inoltre proposta presso quattro
ristoranti, sotto la sua supervisione, una cena italiana incentrata sul tema
“Educazione Alimentare, la Cultura del gusto”, con l’obiettivo di avviare
una campagna di educazione alimentare per ribadire l’importanza del
rapporto cibo-salute e per preservare il primato dell’esperienza sensoriale.
Simone Loi è stato Campione Italiano di Cucina per l’anno 2015/2016, è
docente presso l’accademia del gusto di Roma, e ricopre nella FIC la carica
di Responsabile Nazionale del Compartimento Giovani. Gli eventi sono
realizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi Delegazione
Polonia presieduta dallo chef italiano Anuelo Serra.
Le cene sono a pagamento

IV Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie

Język: włoski z polskimi napisami
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IV Settimana della Cucina Italiana nel mondo

Finché c’è prosecco c’è speranza
poniedziałek|lunedì 18.11 godz.|ore 18.00
Fundacja Barak Kultury

al. Marcinkowskiego 21, Poznań

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.

IV Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie

Język: włoski z polskimi napisami
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IV Settimana della Cucina Italiana nel mondo

Made In Italy
wtorek|martedì 19.11 godz.|ore 18.00
Fundacja Barak Kultury
al. Marcinkowskiego 21, Poznań

Reżyseria: Luciano Ligabue (2018), występują: Stefano Accorsi, Kasia
Smutniak, Fausto Sciarappa, Walter Leonardi. Riko ma pięćdziesiąt lat,
urodził się i wychował w małym miasteczku w regionie Emilia Romania.
Pracuje w wytwórni wędlin, tej samej, w której wcześniej pracował jego
ojciec. Za młodu ożenił się z Sarą, fryzjerką. Jest uczciwym człowiekiem,
żyje z pracy, której sam sobie nie wybrał, w domu rodzinnym, który z
trudem udaje mu się utrzymać. Ale choć wiedzie życie przewidywalne i
zgodne z zasadami pożycia społecznego, zawsze może liczyć na grupę
prawdziwych przyjaciół i żonę, którą, mimo wzlotów i upadków, szczerze
kocha od samego początku. Jego syn jest pierwszym członkiem rodziny,
który poszedł na studia. Ale Riko jest również człowiekiem pełnym złości.
Złości na czasy, w których przyszło mu żyć i które zdają się wyznaczać
powracające kłopoty i falstarty. Kiedy traci grunt pod nogami, pęka
mydlana bańka, w której żyje. Riko zdaje sobie sprawę, że musi wziąć
życie w swoje ręce i w pewnym sensie zacząć wszystko od nowa.

Regia di Luciano Ligabue (2017). Con Stefano Accorsi, Kasia
Smutniak, Fausto Sciarappa, Walter Leonardi. Riko ha 50 anni, è
nato e cresciuto in una cittadina emiliana: è operaio nel salumificio
dove lavorava suo padre, e ha sposato, molto giovane, Sara, una
parrucchiera. È un uomo onesto, vive di un lavoro che non ha
scelto, nella casa di famiglia che riesce a mantenere a stento, ma
anche se fa una vita preimpostata, seguendo i dettami della società,
può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra
alti e bassi, ama da sempre. Suo figlio è il primo della famiglia ad
andare all’università. È però anche un uomo molto arrabbiato con
il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false
partenze. Quando perde le poche certezze con cui era riuscito a
tirare avanti, la bolla in cui vive si rompe e Riko capisce che deve
prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o
nell’altro.

Wystawa | Mostra
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Portret młodzieńca
Ritratto di giovane uomo
środa|mercoledì 20.11 godz.|ore 19.00
Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3, Warszawa

Obraz Rafaela Portret młodzieńca, uważany przez niektórych badaczy
za jego autoportret, jest niewątpliwie największą stratą wojenną, jaką
poniosło polskie muzealnictwo. Dzieło, zakupione ok. 1800 roku do
Kolekcji Czartoryskich, zaginęło pod koniec II wojny światowej i do tej
pory nieznane są jego losy. Muzeum Narodowe w Warszawie – we
współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie – przywołuje tę stratę
wojenną poprzez pokaz znakomitej XVI-wiecznej kopii przechowywanej
w Accademia Carrara w Bergamo. Obraz ten zostanie pokazany
razem z przechowywanym na Wawelu Portretem młodego mężczyzny
Jana Lievensa, który jest interesującym przykładem naśladownictwa
arcydzieła Rafaela. Ponad to na wystawie będzie można zobaczyć
dzieła takich artystów jak: Perugino, Francesco Francia i kilku innych
naśladowców geniusza z Urbino. Nie zabraknie również rycin z XVII,
XVIII i XIX wieku, które są świadectwem fascynacji twórczością Rafaela.

Il dipinto di Raffaello Ritratto di giovane uomo, considerato da
alcuni il suo autoritratto, è senza dubbio l’opera più importante della
museologia polacca tra quelle andate perdute a causa della guerra.
Acquistata intorno al 1800 per la collezione Czartoryski, scomparve
alla fine della seconda guerra mondiale. Il Museo Nazionale di
Varsavia – in collaborazione con il Museo Nazionale di Cracovia
– ricorda il fatto con l’esposizione di una pregevole copia del XVI
secolo conservata presso l’Accademia Carrara di Bergamo. Insieme
al dipinto sarà esposto il Ritratto di giovane uomo di Jan Lievens
conservato al Castello di Wawel, che è un interessante esempio
dell’imitazione del capolavoro di Raffaello. La mostra comprende
artisti come Perugino, Francesco Francia e vari imitatori del genio
di Urbino, nonché alcune incisioni del XVII, XVIII e XIX secolo che
testimoniano del fascino esercitato da Raffaello.

Wykład | Conferenza

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski z tłumaczeniem symultanicznym
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L’Accademia Carrara e Raffaello
czwartek|giovedì 21.11 godz.|ore 15.00
Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3, Warszawa

Maria Pia Rodeschini jest dyrektorem Accademia Carrara – muzeum
sztuki w Bergamo. W latach, kiedy muzeum było zamknięte, wdrożyła
program, dzięki któremu zwiększyły się jego zasoby, a w 2015 roku
podczas ponownego otwarcia muzeum przewodniczyła pracom naukowotechnicznym. Koordynowała projekty naukowe i zrealizowała ponad
200 wystaw o charakterze historycznym i artystycznym w muzeach
na całym świecie (m.in w Metropolitan Museum w Nowym Jorku, w
galerii Waldemarsudde księcia Eugeniusza w Sztokholmie i w Muzeum
Narodowym w Poznaniu). Opracowała wiele krytycznych esejów i
przewodniczyła licznym projektom wydawniczym.

Maria Pia Rodeschini è la direttrice dell’Accademia Carrara di Bergamo.
Ha attuato un articolato programma di valorizzazione del patrimonio
dell’Accademia Carrara degli anni di chiusura del museo e ha coordinato
i gruppi di lavoro tecnico e scientifico in occasione della riapertura del
museo, occorsa nel 2015. Ha coordinato scientificamente, realizzato e
promosso oltre 200 manifestazioni culturali di carattere storico artistico,
anche presso istituzioni museali internazionali (tra gli altri Metropolitan
Museum, New York; Museo del principe Eugenio, Waldemarsudde,
Stoccolma; Museo Nazionale, Poznan), in occasione delle quali ha redatto
contributi critici. Ha coordinato numerosi progetti editoriali.

Literatura | Letteratura
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Omaggio a Primo Levi
czwartek|giovedì 21.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wieczór z okazji setnej rocznicy urodzin Prima Leviego
zorganizowany we współpracy z wydziałem Artes Liberales
Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Stefano Redaelli przedstawi
postać sławnego pisarza ze szczególnym uwzględnieniem dialogu
między kulturą naukową a kulturą humanistyczną. Następnie aktor
i reżyser Domenico Galasso przeczyta opowiadanie Carbonio z
książki Il sistema periodico. Na gitarze będzie mu akompaniować
profesor uniwersytecki Leonardo Masi. Domenico Galasso ukończył
wydział aktorstwa w Państwowej Akademii Sztuki Dramatycznej
im. Silvia d’Amico. Był uczniem Orazia Costy i Andrei Camilleriego.
Wykłada na wydziale reżyserii w Akademii Sztuk Pięknych w
Brerze, od ponad dwudziestu pięciu lat prowadzi warsztaty
kulturalne i specjalne projekty.

Evento per celebrare il centesimo anniversario della nascita di Primo
Levi organizzata in collaborazione con la Facoltà Artes Liberales
dell’Università di Varsavia. Il prof. Stefano Redaelli presenta la
figura del celebre scrittore con particolare riferimento al dialogo tra
cultura scientifica e cultura umanistica. Successivamente avrà luogo
la lettura intitolata Carbonio tratto da Il sistema periodico a cura
dell’attore e regista Domenico Galasso, con l’accompagnamento
musicale del chitarrista e docente universitario Leonardo Masi.
Domenico Galasso, diplomato in Recitazione presso l’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, è stato allievo di
Orazio Costa e di Andrea Camilleri. Già libero docente di Regia
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, da oltre 25 anni si occupa
di formazione curando laboratori e progetti speciali.

Warsztaty | Seminario
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My Italian Landscape
piątek|venerdì 22.11 godz.|ore 11.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna

Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Miejsca, które płyną mimowolnie, spojrzenie przez pryzmat sztuki i
architektury, gdzie przestrzeń i pejzaż przyjmują formę intymnego
i wizjonerskiego spojrzenia, tworząc ulotne i gęste obrazy, stany
duszy ożywione kształtem i kolorem. Październikowe warsztaty
prowadzone przez Laurę Federici zakończą się wystawą prac
studentów PJATK. Punktem wyjścia do powstania obrazów były ikony
polskiego i włoskiego krajobrazu, a zwieńczeniem projektu są kolaże
opowiadające o Włoszech widzianych oczami ich twórców. Wystawa
przedstawia spotkanie dwóch krajów, które łączą się w onirycznym
obrazie będącym owocem artystycznej eksploracji.

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. Il seminario
inaugurato a fine ottobre e condotto da Laura Federici si conclude
con la mostra dei lavori degli studenti della PJATK realizzati
partendo dalle icone del paesaggio italiano e del paesaggio
polacco per giungere a raccontare l’Italia ai loro occhi. Un incontro
tra due paesi che si fondono in un’immagine onirica frutto di un
percorso di ricerca.

Wystawa | Mostra
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My landscape. Laura Federici
piątek|venerdì 22.11 godz.|ore 18.30
Urząd Gminy Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły

Po wystawie we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie, prace
Laury Federici będzie można oglądać w Michałowicach. Artystka 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.

Dopo l’esposizione presso l’Istituto di Varsavia la mostra viene
allestita in collaborazione con il Comune di Michailowice. 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.

Festiwal Chopinowski| Festival Chopin
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XXVII Międzynarodowy Festiwal
Chopinowski na Mazowszu
wtorek|martedì 26.11 godz.|ore 17.00
Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
Sala Koncertowa
ul. Bartosza Głowackiego 2, Sochaczew

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na
Mazowszu jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Sochaczewie wraz z
burmistrzem Miasta Sochaczew. To okazja dla młodych artystów do
występu na estradzie Państwowej Szkoły Muzycznej, której patronuje
bliskość domu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, miejsca znanego
na całym świecie. Międzynarodowe jury oceni grę uczestników pod
względem wartości artystycznych i wybierze kilkunastu z nich, którzy
wezmą udział w Uroczystym Koncercie Laureatów. Jednym z jurorów
będzie włoska pianistka Irene Veneziano, która ma na swoim koncie
wygraną w ponad trzydziestu konkursach fortepianowych we Włoszech
i na świecie. W 2010 roku była półfinalistką prestiżowego 16. Międz.
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

L’organizzatore del Festival Internazionale di Chopin in Masovia
è la Scuola Statale di Musica a Sochaczew insieme al sindaco
della città di Sochaczew. I giovani artisti avranno l’opportunità di
esibirsi sul palco della scuola, sotto l’egida della casa di Fryderyk
Chopin a Żelazowa Wola, luogo conosciuto in tutto il mondo.
Una giuria internazionale valuterà l’esibizione dei partecipanti in
termini di valori artistici e selezionerà una dozzina di quelli che
prenderanno parte al concerto solenne dei vincitori. Tra i giurati
la pianista italiana Irene Veneziano che ha vinto una trentina di
concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Nel 2019 è risultata
semifinalista al prestigioso 16° Concorso Pianistico Internazionale
Fryderyk Chopin di Varsavia.

Spotkania literackie| Incontri letterari
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Romolo Bugaro
wtorek|martedì 26.11 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Romolo Bugaro to włoski pisarz i prawnik. Jest autorem licznych
opowiadań i powieści. W 1998 roku ukazała się jego pierwsza
po-wieść „La buona e brava gente della nazione” (Dobrzy ludzie
narodu), z którą dotarł do finału nagrody Campiello. Wśród jego
książek należy wymienić: „Il venditore di libri usati di fantascienza”,
„Dalla parte del fuoco”, „Il labirinto delle passioni perdute”, „Bea
vita! Crudo Nordest”, „Effetto domino” i „Non c’è stata nessuna
battaglia”. Zawód prawnika, ciekawe spotkania i codzienne perypetie
wzbogaciły jego spojrzenie na świat, którym dzieli się z czytelnikami
w swoich książkach i opowiadaniach.

Romolo Bugaro è uno scrittore italiano di racconti e romanzi ed
è anche un avvocato. Nel 1998 esce il suo primo romanzo “La
buona e brava gente della nazione” con il quale, si classifica
finalista al premio Campiello dello stesso anno. Tra i suoi libri sono
sicuramente da citare “Il venditore di libri usati di fantascienza”,
“Dalla parte del fuoco”, “Il labirinto delle passioni perdute”, “Bea
vita! Crudo Nordest”, “Effetto domino” e “Non c’è stata nessuna
battaglia”. Il mestiere di avvocato, gli incontri interessanti e le
diverse vicissitudini quotidiane, gli hanno permesso di arricchire il
suo sguardo sul mondo che si riflette nei suoi libri e racconti.

Koncert | Concerto
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Cavalleria Rusticana
środa|mercoledì 27.11 godz.|ore 19.00
Uniwersytet muzyczny Fryderyka Chopina
Sala Koncertowa UMFC
ul. Okólnik 2, Warszawa

W 1890 roku Pietro Mascagni wygrał konkurs organizowany przez
Casa Musicale Sonzogno na operę w jed-nym akcie, która została
wystawiona 25 maja w Teatro Costanzi w Rzymie (obecnie Teatro
dell’Opera) pod ba-tutą Leopolda Mugnone. W roli Santuzzy
wystąpiła słynna wówczas Gemma Bellincioni. Od tamtej pory, za
sprawą porywającej muzyki Mascagniego i opowiadania Giovanniego
Vergi, na podstawie którego Guido Me-nasci i Giovanni TargioniTozzetti napisali libretto, na całym świecie opera odnosi nieustający
sukces. Na Uni-wersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w
Warszawie „Rycerskość wieśniacza” zostanie zaprezentowa-na w
formie koncertu z Ewą Vesin w roli Santuzzy i Tomaszem Kukiem
w roli Turiddu. W pozostałe trzy role wcielą się studenci wydziału
wokalnego. Na scenie wystąpi także uniwersytecki Chór i Orkiestra
Symfoniczna pod dyrekcją Massimiliana Caldiego.

Pietro Mascagni vince nel 1890 il concorso indetto dalla Casa Musicale
Sonzogno per opere in un atto unico e viene rappresentata il 25
maggio al Teatro Costanzi di Roma (ora Teatro dell’Opera) diretta da
Leopoldo Mugnone e con la allora famosa Gemma Bellincioni nel
ruolo di Santuzza. Da quella sera la popolarità e il successo sono
sempre andati aumentando in tutto il mondo, senza mai una battuta
d’arresto, grazie alla forza dirompente della musica di Mascagni e alla
famosa novella di Verga, da cui deriva il libretto approntato da Menasci
e da Targioni-Tozzetti. All’università musicale F. Chopin di Varsavia
verrà rappresentata in forma di concerto con Ewa Vesin nel ruolo di
Santuzza e Tomasz Kuk nel ruolo di Turiddu. Gli altri tre ruoli saranno
ricoperti da altrettanti studenti di canto dell’università. Sul palcoscenico
saranno presenti anche il Coro e l’Orchestra Sinfonica dell’università
musicale F. Chopin diretta da Massimiliano Caldi.

ECM50 Warsaw Festival
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Giovanni Guidi Quintet
środa|mercoledì 27.11 godz.|ore 19.00
Centrum Praskie KONESER
Sala Butelkowni
Plac Konesera 3, Warszawa

Z okazji 50-lecia istnienia wytwórni płytowej ECM Records
serii koncertom muzyków o międzynarodowej sławie będą
towarzyszyły wystawy fotografii i projekcje filmów z wytwórni
ECM Records. Na festiwalu wy-stąpi włoski pianista młodego
pokolenia Giovanni Guidi wraz ze swoim kwintetem w składzie:
Francesco Bearzatti (saksofon), Roberto Cecchetto (gitara),
Joe Rehmer (kontrabas), João Lobo (perkusja). Muzycy zagrają
utwory z melancholijnego albumu „Avec le temps”. Kompozycje
włoskiego lidera dają muzykom pole do swobodnej gry pełnej
pasji i emocji. W repertuarze Giovanni Guidi Quintet znajdzie
się również polski akcent: liryczna kompozycja „Tomasz”
dedykowana Tomaszowi Stańce.

In occasione del 50° anniversario della casa discografica
ECM Records si terrà una serie di concerti di musicisti di
fama internazionale, accompagnata da mostre fotografiche
e proiezioni di film realizzati dall’ECM Records. Al festival si
esibirà il giovane pianista italiano Giovanni Guidi insieme al suo
quintetto: Francesco Bearzatti (sassofono), Roberto Cecchetto
(chitarra), Joe Rehmer (contrabbasso), João Lobo (batteria). I
musicisti presenteranno i brani dell’album malinconico “Avec le
temps”. Le sue composizioni lasciano ai musicisti lo spazio per
un’esecuzione piena di passione ed emozioni. Il repertorio del
“Giovanni Guidi Quintet” comprende anche accenti polacchi: la
composizione lirica “Tomasz” dedicata a Tomasz Stańko.

Koncert | Concerto
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Rapsodia Satanica
piątek|venerdì 29.11 godz.|ore 19.00
Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
Ołowianka 1, Gdańsk

Filharmonia Bałtycka przedstawia koncert Andrzejkowy pod
dyrekcją Massimiliana Caldiego, który ma wielkie doświadczenie
międzynarodowe w dziedzinie muzyki symfonicznej. W programie
usłyszymy suitę symfoniczną Nina Roty skomponowaną do
filmu „Lampart” Luchina Viscontiego i muzykę do niemego filmu
„Rapsodia satanica” Nina Oxilli autorstwa Pietra Mascagniego,
której będzie towarzyszyć projekcja filmu. Biorąc pod uwagę, że
muzyka Nina Roty powstała 50 lat później, jej styl wcale nie odbiega
od twórczości Mascagniego. Międzynarodową sławę przyniosły
Rocie ścieżki dźwiękowe do „Ojca chrzestnego”, wielkich filmów
Felliniego i „Lamparta” Viscontiego.

La Filarmonica Bałtycka presenta il concerto di Sant’Andrea con
la direzione di Massimiliano Caldi che ha una vasta esperienza
internazionale nel campo della musica sinfonica. Il programma
prevede la suite sinfonica di Nino Rota realizzata per Il Gattopardo
di Luchino Visconti nonché la musica di Pietro Mascagni scritta per
Rapsodia satanica, il film muto di Nino Oxilla che sarà proiettato
durante il concerto. Pur essendo stata composta 50 anni dopo,
la musica di Nino Rota possiede uno stile non lontano dalle
composizioni di Mascagni. È grazie alle colonne sonore de Il
Padrino, le grandi opere di Fellini e Il gattopardo di Visconti che
Rota diventò un compositore di fama mondiale.

Festiwal filmowy „Własnymi słowami”
“Con parole nostre” Film Festival
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Kalavrìa. La terra dei Greci di Calabria
sobota|sabato 30.11 godz.|ore 19.30
Kinoteka

Plac Defilad 1, Warszawa

Reżyseria: Davide Carbone i Freedom Pentimalli (2018). Czy wiesz, że
we włoskiej Kalabrii nadal mieszkają potomkowie starożytnych Greków?
W kilku małych miejscowościach mieszkańcy wciąż mówią językiem
grekańskim, aby zachować związek z tradycją, kulturą, przyrodą,
rolnictwem i rzemiosłem. Autorzy filmu przedstawiają zarówno piękno
natury jak i wyjątkowe dziedzictwo kulturowe tego miejsca. Dzięki
wywiadom z najważniejszymi przedstawicielami lokalnej społeczności
możemy poczuć atmosferę prawie zaginionego, jednak wciąż tętniącego
życiem świata kalabryjskich Greków. “Własnymi słowami” to pierwszy
w Polsce festiwal filmowy poświęcony rdzennym kulturom i językom.
Oficjalne wydarzenie Międzynarodowego Roku Rdzennych Języków
- International Year of Indigenous Languages 2019. Przed seansem
odbędzie się spotkanie z autorami filmu oraz społecznością grekańską.

Regia di Davide Carbone e Freedom Pentimalli (2018). Lo sapevate
che i discendenti degli antichi greci vivono ancora in Calabria?
In diversi paesini i residenti parlano ancora greco per mantenere
un rapporto con la tradizione, la cultura, la natura, l’agricoltura
e l’artigianato. Gli autori del film presentano sia la bellezza della
natura che il patrimonio culturale unico di questi luoghi. Grazie alle
interviste con i più importanti rappresentanti della comunità locale,
possiamo sentire l’atmosfera di un mondo che sembra perduto, ma
che è ancora vitale, quello dei Greci calabresi. “Con parole nostre”
è il primo festival cinematografico in Polonia dedicato alle culture e
alle lingue indigene - evento ufficiale dell’Anno internazionale delle
lingue indigene 2019. Prima della proiezione ci sarà un incontro con
gli autori del documentario e con la comunità greca di Calabria.

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
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Sekretariat kursów / Segreteria corsi
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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
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