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program / programma
grudzień / dicembre 2019

kalendarz
1. XII
3. XII
5. XII
6-8. XII
6. XII
6. XII

Chiusura dell’anno carosiano

Podsumowanie Roku Jana Filipa Carossiego

Presentazione libro “Italia e Polonia. 1919-2019”

Prezentacja książki „Włochy i Polska 1919-2019”

Giovedì Film: “La bella gente” di Ivano De Matteo

Filmowe czwartki: “La bella gente” w reżyserii Ivano De Matteo

Convegno internazionale “Sperimentare ed esprimere l’italianità”
Międzynarodowa konferencja pt. „Doświadczanie i wyrażanie włoskości”

Anteprima polacca del film „Angeli del Sud” di Bruno Colella e Concerto di Eugenio Bennato

Prapremiera w Polsce filmu „Angeli del Sud” Bruno Colella i Koncert Eugenio Bennato

“Madama Butterfly”. Opera lirica di Giacomo Puccini

“Madame Butterfly”. Opera Giacomo Pucciniego

calendario
10. XII
11. XII
12. XII
13. XII
16. XII
19. XII
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Finissage “La lingua del collage”
Finisaż „Język kolażu”

“Amàri”. Concerto di Biagio Guerrera & Pocket Poetry Orchestra
“Amàri”. Koncert Biagio Guerrera & Pocket Poetry Orchestra

“Il sorriso di Niccolò. L’immagine di Machiavelli nei secoli tra storia e mito”. Mostra
“Il sorriso di Niccolò. L’immagine di Machiavelli nei secoli tra storia e mito”. Wystawa

“Nabucco”. Opera lirica di Giuseppe Verdi
“Nabucco”. Opera Giuseppe Verdiego

Presentazione libro “Intorno a Marcello Bacciarelli”
Prezentacja książki „Intorno a Marcello Bacciarelli”

Short Film Day. Il giorno più corto dell’anno
Short Film Day. Najkrótszy dzień w roku

Konferencja | Convegno

Wstęp wolny | Ingresso libero

Podsumowanie Roku Jana Filipa Carossiego
niedzela|domenica 01.12 godz.|ore 11.00
Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach
ul. Siedlecka 41, Wodynie

Całodniowa konferencja, w której wezmą udział liczni naukowcy
i której zwieńczeniem będzie koncert, zamyka obchody Roku
Jana Filipa Carossiego. Geolog urodził się 275 lat temu w
Rzymie, przybył do Polski w drugiej połowie XVIII wieku.
Jego badania w dziedzinie geologii i mineralogii zyskały mu
przychylność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, z
którego nominacji otrzymał urząd nadzorcy gabinetu historii
naturalnej, ulokowanego na Zamku Warszawskim. Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, wyrażając uznanie dla zasług
Jana Filipa Carossiego, który wniósł wielki wkład w dziedzictwo
na polu geologii i mineralogii, składa hołd postaci i jego
dokonaniom organizując Rok Jana Filipa Carossiego.

La giornata di studi – che prevede diversi interventi di studiosi e un
concerto finale – chiude l’anno carosiano. Giovan Filippo Carosi,
geologo nato 275 anni fa a Roma, giunto in Polonia nella seconda
metà del XVIII secolo, che ottenne il riconoscimento del re Stanisław
August Poniatowski per le sue ricerche in campo geologico e
minerario e che gli valsero la nomina a supervisore del gabinetto
di storia naturale del Castello Reale di Varsavia. L’Associazione
“Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej”, esprimendo apprezzamento per i
meriti di Carosi, che ha dato un notevole contributo all’arricchimento
del patrimonio culturale e dello specifico campo della geologia e
mineralogia, ha reso omaggio al personaggio e ai suoi successi
promuovendo l’anno di Giovan Filippo Carosi.

5

Prezentacja książki | Presentazione libro

wstęp wolny po potwierdzeniu
Ingresso libero previa conferma

Italia e Polonia. 1919-2019
wtorek|martedì 03.12 godz.|ore 18.00

Ambasciata d’Italia a Varsavia

Ambasciata d’Italia a Varsavia
pl. Dąbrowskiego 6, Warszawa

Historia, która trwa przeszło sto lat! Włochy i Polska – przyjaźń,
podobieństwa kulturowe, „fatalne” zauroczenie, które narodziły się
na długo przed rokiem 1919, w którym Polska zrzuciła łańcuchy
niewoli i powróciła do grona niepodległych państw europejskich.
Dobrze wiemy, że tak głęboka więź musi opierać się na niezliczonych
epizodach świadczących o obopólnej przyjaźni – momentach
zabawnych i pełnych melancholii, epickich wyczynach i prozie życia
codziennego. Jednakże „cud” zgodności Polaków i Włochów oraz
przyjemności czerpanej z bycia razem na przestrzeni wieków wynika
również z braku rzeczywistej rywalizacji, „imperialistycznych” ambicji,
a także z wzajemnej ciekawości. Przedstawiamy książkę, która
jest puktem wyjścia do głębszego poznania ludzi, wydarzeń, pracy
i wszelkiego rodzaju dzieł sztuki, które potwierdzają starożytne i
szlachetne stosunki między Włochami a Polską.

Una storia lunga un secolo! Italia-Polonia: un’amicizia,
un’assonanza culturale, un’attrazione «fatale» che durano
ben oltre quel 1919, quando la Polonia si libera dalle catene
delle spartizioni e torna nel novero delle potenze europee
indipendenti. Una relazione così profonda, si sa, si nutre di
innumerevoli capitoli di amicizia: divertenti e malinconici, di
epica e di «prosa» quotidiana. Ma il «miracolo» dell’affinità e
del piacere di stare insieme per polacchi e italiani, nei secoli,
deriva anche dalla mancanza di una vera competizione,
dall’assenza di «pretese imperiali», dalla curiosità reciproca.
Un libro che rappresenta un punto di arrivo e di ripartenza per
approfondire la conoscenza di persone, eventi, lavoro e opere
artistiche di ogni genere che confermano le antiche e nobili
relazioni tra Italia e Polonia.
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Filmowe czwartki | Giovedì Film

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

La bella gente
czwartek|giovedì 05.12 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Ivano De Matteo (2009). Wystepują: Monica Guerritore,
Antonio Catania, Elio Germano, Myriam Catania, Iaia Forte,
Giorgio Gobbi, Victoria Larchenko, Siddhartha Prestinari. Alfredo
jest architektem, Susanna psychologiem. To ludzie na poziomie,
o szerokich horyzontach. Mieszkają w Rzymie, ale weekendy i
część lata spędzają w swoim wiejskim domu na terenie prywatnej
posiadłości. Pewnego dnia Susanna jadąc do miasteczka staje się
świadkiem sceny, w której młoda porstytutka zostaje upokorzona
i pobita przez mężczyznę. Do zadarzenia dochodzi na poboczu
drogi dojazdowej do autostrady. W ułamku sekundy życie Susanny
się zmienia. Postanawia ocalić tę dziewczynę. Ocalić ją, by ocalić
również własne ideały. Ale czy cudzoziemka, która jest dziwką,
może stać się kimś innym? Może ulepszyć swoje życie?

Regia di Ivano De Matteo (2009). Con Monica Guerritore,
Antonio Catania, Elio Germano, Myriam Catania, Iaia Forte,
Giorgio Gobbi, Victoria Larchenko, Siddhartha Prestinari. Alfredo
è un architetto. Susanna una psicologa. Gente di cultura, gente
di ampie vedute. Vivono a Roma ma trascorrono i fine settimana
e parte dell’estate nella loro casa di campagna all’interno di una
tenuta privata. Un giorno Susanna, andando in paese, resta
colpita da una giovanissima prostituta che viene umiliata e
picchiata da un uomo sulla stradina che porta alla statale. In un
attimo la vita di Susanna cambia, ha deciso che vuole salvare
quella ragazza. Salvarla per salvare i propri ideali. Ma una
ragazza straniera che fa la puttana, può diventare altro? Può
migliorare la sua condizione?

Międzynarodowa konferencja

Wstęp wolny | Ingresso libero

Convegno internazionale

Sperimentare ed esprimere l’italianità
piątek|venerdì 06.12 godz.|ore 12.00
Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173 Łódź

Z okazji II Zjazdu Stowarzyszenia Italianistów Polskich Uniwersytet
Łódzki zaprasza na międzynarodową konferencję. podczas której
referaty wygłoszą badacze z Polski, Włoch i Hiszpanii. Tegoroczna
edycja oscylować będzie wokół pojęcia „włoskości”. Wśród zagadnień,
które będą podstawą bardziej szczegółowej dyskusji znajdą się
następujące tematy: włoskość w kinematografii, sztukach pięknych i
sztukach performatywnych; literatura włoska oraz obca odnoszona do
różnych wymiarów i obrazów włoskości; terminologia związana ściśle
z włoskim obszarem językowo-kulturowym; problemy w przekładzie
i adaptacji pojęciowej włoskich terminów kulturowych; nazwy własne
jako wyróżniki włoskości; motyw i problematyka włoskości w dydaktyce
języka włoskiego jako obcego.

In occasione del II Incontro della Società degli Italianisti Polacchi
si svolgerà all’Università di Lodz un convegno internazionale
che ospiterà studiosi dalla Polonia, dall’Italia e dalla Spagna.
Quest’edizione del convegno verrà dedicata al concetto d’italianità.
Tra i temi alla base di una discussione più dettagliata ci saranno,
tra l’altro: l’italianità nella cinematografia, nelle belle arti e nelle
arti performative; la letteratura italiana e straniera legata a varie
dimensioni e immagini dell’italianità; la terminologia relativa
strettamente all’area linguistica e culturale italiana; i problemi di
traduzione e adattamento concettuale dei termini culturali italiani; i
nomi propri come tratti distintivi dell’italianità; i motivi e i problemi
dell’italianità nella didattica dell’italiano come lingua straniera.
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Film i koncert | Film e concerto
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Angeli del Sud
Bruno Colella ed Eugenio Bennato
piątek|venerdì 06.12 godz.|ore 19.00
Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa

Świetny wieczór kina i muzyki. Na przedpremierowym pokazie w Polsce
zostanie zaprezentowany nowy film dokumentalny Brunona Colelli,
„Anioły Południa” z Brunonem Colellą i Eugeniem Bennato. Muzyk i
reżyser, połączeni solidną przyjaźnią, zostali zaproszeni przez Mimma
Epifaniego do odebrania nagrody. Wybitny mandolinista organizuje
uroczystość w małym miasteczku w regionie Lacjum, do którego dojazd
jest dość niewygodny. Dwaj przyjaciele, szczerze lubiący muzyka,
przyjmują zaproszenie i wyruszają w podróż, która będzie dla nich miała
zaskakujące zakończenie. Najważniejsze w tej podróży są wspomnienia
i spotkania ze wspaniałymi postaciami muzyki neapolitańskiej i innymi
„ekstrawaganckimi” artystami z Włoch... z Aniołami Południa. Po
projekcji Eugenio Bennato i jego kwartet wystąpią ze swoim repertuarem
muzyki neapolitańskiej i śródziemnomorskiej.

Una serata di cinema e musica di grande livello. Verrà proiettato in
anteprima polacca il nuovo docufilm di Bruno Colella, “Angeli del Sud”
con Bruno Colella ed Eugenio Bennato. Il musicista Eugenio Bennato
ed il regista Bruno Colella, legati da solida amicizia, sono stati entrambi
invitati da Mimmo Epifani a ritirare un premio che lo straordinario
mandolinista organizza in un piccolo paesino del Lazio abbastanza
scomodo da raggiungere. I due amici, sinceramente affezionati al
musicista accettano l’invito e partono per un viaggio con finale a
sorpresa in cui si bada poco alla meta dando invece precedenza a
ricordi ed incontri coi grandi personaggi della musica napoletana ed
altri artisti “estremi” dell’Italia che sorprende... gli “Angeli del Sud”.
Al termine della proiezione Eugenio Bennato e il suo quartetto si
esibiranno nel loro repertorio di musica partenopea e mediterranea.

Wielkia Opera Włoska | La grande Opera lirica italiana

15

Madama Butterfly, di G. Puccini
6, 7, 8 e 10.12.2019
Teatr Wielki Opera Narodowa
Sala Moniuszki
Plac Teatralny 1, Warszawa

Wraca wspaniała opera włoska w Warszawie. W 1904 roku, kiedy
w mediolańskiej La Scali odbyła się prapremiera Madame Butterfly
w Japonii panował cesarz Mutsuhito. Lata jego panowania (18681912) to okres Meiji – „Epoka Światłych Rządów” – czas przemian
społecznych, politycznych, kulturowych, modernizacji kraju według
wzorców zachodnich. Oto tło dla miłosnego dramatu Butterfly,
japońskiej dziewczyny, która dla ukochanego Amerykanina
Benjamina Franklina Pinkertona przyjmuje w misji chrzest
chrześcijański...

Ritorna la grande opera lirica italiana a Varsavia. Nel 1904, quando
si rappresentò la prima di Madame Butterfly alla Scala di Milano,
in Giappone regnava l’imperatore Mutsuhito. Anni del suo regno
(1868-1912) è il periodo Meiji – “periodo del regno illuminato” – fu
un’epoca di trasfomazioni sociali, politiche e culturali, come pure di
modernizzazione del paese secondo modelli occidentali Questo è lo
sfondo del dramma amoroso di Butterfly, una ragazza giapponese
che per l’amato americano Benjamin Franklin Pinkerton accetta il
battesimo cristiano nella missione...

Finisaż projektu / Wernisaż wystawy
Chiusura seminario / inaugurazione mostra

Wstęp wolny
Ingresso libero
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La lingua del collage
wtorek|martedì 10.12 godz.|ore 19.00
Praskie Centrum Koneser – Pasaż
Plac Konesera 3, Warszawa

Projekt „Język Kolażu/Collage Language” pokaże, że kolaż może być
uniwersalnym i zaskakującym ogniwem łączącym ludzi w różnym wieku.
Najciekawsze prace wykonane podczas listopadowych warsztatów
zostały wydrukowane na pocztówkach i będą prezentowane podczas
gali finałowej. Będzie ona połączona z koncertem artystki Min T
(Martyna Kubicz), która wydała płytę pt. „Assemblage”. Podczas
wystawy zostanie zorganizowany także pokaz cyrkowo-akrobatyczny
kolektywu Kejos The-At-Er w formie tak zwanego „żywego kolażu”.
W trakcie gali finałowej będzie można spróbować swoich sił w
artystycznym wyrażeniu siebie poprzez kolaż oraz spotkać artystów,
którzy zajmują się niniejszą dziedziną sztuki na co dzień.

Il progetto “La lingua del Collage/Collage Language” ha mostrato come
il collage possa essere un “legante” universale e sorprendente tra
persone di età diverse. Le opere più interessanti del seminario avviato
a novembre sono state stampate su cartoline e verranno presentate
durante il finissage. Inoltre sarà presentato il concerto dell’artista Min T
(Martyna Kubicz), che ha pubblicato un album intitolato “Assemblage”.
Durante la mostra, ci sarà anche uno spettacolo circense e acrobatico
del collettivo Kejos The-At-Er in forma di cosiddetto “Collage dal
vivo”. Durante il finissage, sarà possibile cimentarsi nell’espressione
artistica attraverso il collage e incontrare artisti che si occupano
quotidianamente di questo campo dell’arte.

Poezja i muzyka | Poesia e musica

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Amàri

środa|mercoledì 11.12 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna

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

Nowy sycylijski śpiewnik autorstwa Biagio Guerrera jest zbiorem
utworów zaaranżowanych wspólnie z artystami nowej wyspiarskiej
sceny muzycznej. Można by pomyśleć, że ten zbiór sycylijskich
tekstów jest książką, która mówi o miłości. Mógłby nosić tytuł
„Amùri”, tymczasem nazywa się „Amàri”. „Miłość” i „kochać” nie
znaczą tego samego: miłość jest rzeczownikiem, ale również ideą,
koncepcją, często doskonałą. Natomiast „kochać” jest czasownikiem
i czynnością, odmienianą w zależności od okoliczności, opowiada
historie i emocje, tych słów się słucha, albo je szepcze, albo
wykrzykuje na całe gardło. Kochanie jest nasycone miłością, ale
zawiera w sobie również codzienność, smak i ból życia w samotności.
Oto czym jest „Amàri”: poematem i pieśnią o życiu w samotności.

Quello di Biagio Guerrera è un nuovo canzoniere siciliano, una
raccolta di versi ma anche di canti, arrangiati insieme ad alcuni
dei protagonisti della nuova scena musicale isolana. Si potrebbe
pensare che la nuova raccolta di versi in siciliano di Biagio Guerrera
sia un libro che parla d’amore. Lo si poteva intitolare “Amùri”, invece
si intitola “Amàri”. Amore e Amare non significano la stessa cosa:
Amore è nome ma anche idea, concetto, spesso ideale; Amare
invece è verbo e atto che, declinato a seconda delle circostanze,
racconta storie ed emozioni, si ascolta o si bisbiglia, si urla a
squarciagola. L’Amare è pervaso, sì, dall’Amore, ma contiene in sé
anche la quotidianità, l’odore e i dolori di una vita sola e di tante.
Ecco allora cos’è “Amàri”: poema e canto di una vita sola e di tante.

Wystawa | Mostra

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Il sorriso di Niccolò
czwartek|giovedì 12.12 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Wystawa, której kuratorem jest prof. Alessandro Campi z
Uniwersytetu w Perugii związana jest z historyczną rocznicą:
wydania „Księcia” w latach 1513-14, którego Machiavelli napisał
podczas wygnania z Florencji. Ta praca była początkiem
niezwykłego światowego sukcesu Machiavellego na przestrzeni
wieków. Pięćsetna rocznica wydania „Księcia” zaowocowała
nowymi publikacjami akademickimi, przedrukami dzieła,
seminariami naukowymi i konferencjami, aż po ważne wystawy,
które zostały zorganizowane na całym świecie w ostatnich latach:
od Rzymu po Nowy Jork , od Perugii po Waszyngton, od Florencji
po Seul. Wystawa jest swoistą podróżą w czasie i przestrzeni, która
rozpoczyna się w epoce renesansu i trwa po dziś dzień.

La mostra, curata dal prof. Alessandro Campi dell’Università
di Perugia, s’inserisce nel solco di uno storico anniversario: la
redazione nel 1513-14 del Principe, scritto da Machiavelli durante
il suo esilio da Firenze. Quest’opera ha segnato l’inizio della
straordinaria fortuna di Machiavelli a livello mondiale nel corso
dei secoli. Il Cinquecentenario del Principe ha dato avvio a nuove
pubblicazioni accademiche, a ristampe dell’opera, a seminari
scientifici e convegni, sino alle importanti mostre ed esposizioni che
sono state organizzate in giro per il mondo nel corso degli ultimi
anni: da Roma a New York, da Perugia a Washington, da Firenze
a Seoul. La mostra è una sorta di viaggio nel tempo e nello spazio,
che comincia in età rinascimentale e arriva ai giorni nostri.

Wielkia Opera Włoska | La grande Opera lirica italiana
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Nabucco, di G. Verdi
13 e 15.12.2019
Teatr Wielki Opera Narodowa
Sala Moniuszki
Plac Teatralny 1, Warszawa

Sławna opera liryczna Giuseppe Verdiego, ponownie wystawiana
w Warszawie, często była odczytywana jako najbardziej związaną
z Risorgimento operę Verdiego, jako że włoscy widzowie tamtych
czasów mogli porównać swoją kondycję polityczną z sytuacją żydów
podległych dominacji babilońskiej. Interpretacja ta była jednak rezultatem
retroaktywnej lektury historiograficznej, która w świetle wydarzeń
historycznych jakie miały miejsce, miało podkreślać zjednoczeniową
działalność artystyczną kompozytora. Lektura skupiała się przede
wszystkim na sławnym chórze „Va, pensiero, sull’ali dorate”, śpiewanym
prze lud żydowski, lecz reszta dramatu dotyczy postaci władców
Babilonii Nabuchodonozora II i jego domniemanej córki Abigaille.

La celebre opera lirica di Giuseppe Verdi, riproposta a Varsavia, è
stata spesso letta come l’opera più risorgimentale di Verdi, poiché
gli spettatori italiani dell’epoca potevano tracciare paralleli tra la
loro condizione politica e quella degli Ebrei soggetti al dominio
babilonese. Questa interpretazione però fu il risultato di una lettura
storiografica retroattiva che, alla luce degli avvenimenti storici
occorsi, volle sottolineare in senso risorgimentale l’attività artistica
del compositore. La lettura fu incentrata soprattutto sul famosissimo
coro “Va, pensiero, sull’ali dorate”, intonato dal popolo ebraico, ma il
resto del dramma è incentrato sulle figure drammatiche dei Sovrani
di Babilonia Nabucodonosor II e della sua presunta figlia Abigaille.

Prezentacja książki | Presentazione libro

wstęp wolny | Ingresso libero
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Intorno a Marcello Bacciarelli
poniedziałek|lunedì 16.12 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Niniejsza książka jest owocem kilkuletniej współpracy Muzeum
Łazienki Królewskie i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Warszawskiego, do której ostatnio dołączył Włoski Instytut Kultury
w Warszawie. Zebrane tu przeglądowe i szczegółowe studia
koncentrują się wokół osoby Marcella Bacciarellego, bez wątpienia
najważniejszego Włocha nie tylko na dworze króla Stanisława Augusta,
ale i w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Staraliśmy się jednak, aby
wszystkie teksty, aneksy źródłowe i liczne ilustracje pogłębiły wiedzę
na temat szerokiego zagadnienia obecności włoskiego pierwiastka w
kulturze polskiego Oświecenia, jak i problematyki wędrówek Włochów
w nowożytnej Europie, ich wzajemnych relacji, warunków życia,
tożsamości. W prezentacji książki udział wezmą kuratorzy projektu
profesor Mariusz Smoliński i Andrzej Pieńkos oraz konserwatorka
Muzeum Łazienki Królewskie, Dorota Juszczak.

Il volume è frutto della pluriennale collaborazione tra il Museo Łazienki
Królewskie e l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Varsavia, alla
quale si è aggiunto l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia. Gli studi si
concentrano intorno alla figura di Marcello Bacciarelli, senza dubbio
il maggiore italiano operante alla corte di re Stanislao Augusto e in
generale nella Polonia della seconda metà del Settecento. Ci siamo
impegnati affinché tutti questi testi, così come le appendici e le numerose
illustrazioni, costituiscano un approfondimento e allo stesso tempo un
ampliamento del sapere sul vasto tema della presenza dell’elemento
italiano nella cultura dell’Illuminismo polacco, sulla problematica dei viaggi
degli italiani nell’Europa moderna, incluse le loro relazioni reciproche, le
condizioni di vita, l’identità. Alla presentazione partecipano i proff. Mariusz
Smoliński e Andrzej Pieńkos – curatori del volume – e Dorota Juszczak,
conservatrice del Muzeum Łazienki Królewskie.

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

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski

27

Il giorno più corto dell’anno
czwartek|giovedì 19.12 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

W 2010 roku najkrótszy dzień w roku, 21 grudnia, został ustanowiony
międzynarodowym dniem filmu krótkometrażowego. Sukces inicjatywy
sprawił, że Short Film Day stał się idealną wizytówką krótkich form,
które w ciągu roku raczej nie wychodzą poza obieg festiwalowy.
Narodowe Centrum Filmów Krótkometrażowych w Turynie stworzyło
listę najnowszych włoskich filmów krótkometrażowych, które są
odzwierciedleniem włoskiej produkcji, poświęconej Włochom i innym
krajom. Prezentowane filmy krótkometrażowe to: „Black” reż. Sara
Taigher (2018); „Gagarin mi mancherai” reż. Domenico De Orsi (2018);
„Nessun Dorma” reż. Paolo Stippoli (2018); „Un segno nello spazio”
reż. Nicholas Bertini (2018); „Parru pi tìa” reż. Giuseppe Carleo (2018);
„Mon clochard” Gian Marco Pezzoli (2018).

Dal 2010, il giorno più breve dell’anno, il 21 dicembre, è stato
consacrato giorno internazionale del cortometraggio. Il successo
dell’iniziativa rende lo Short Film Day una vetrina ideale per le
opere brevi che, durante l’anno, difficilmente escono dal circuito
festivaliero. Il Centro Nazionale del Cortometraggio di Torino ha
realizzato un programma di corti italiani recenti che vuole essere
una galleria sulla produzione italiana, dedicata al nostro Paese e
all’estero. I cortometraggi che vengono presentati sono: “Black” di
Sara Taigher (2018); “Gagarin mi mancherai” di Domenico De Orsi
(2018); “Nessun Dorma” di Paolo Stippoli (2018); “Un segno nello
spazio” di Nicholas Bertini (2018); “Parru pi tìa” di Giuseppe Carleo
(2018); “Mon clochard” di Gian Marco Pezzoli (2018).

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

