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ROMA
sobota|sabato 01.02 godz.|ore 16.00
domenica |niedziela 09.02 godz.|ore 17.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1972). Wystepują: Alvaro Vitali, Fiona Florence,
Britta Barnes, Pia De Doses, Renato Giovannoli. Reżyser przedstawia
wizjonerski portret Wiecznego Miasta w formie dokumentu zrealizowanego
na pograniczu fantastyki. Po scenach, które opisują przybycie młodego
Felliniego do stolicy, następują kolejne groteskowo przedstawiające
współczesny i wczorajszy Rzym. Młody człowiek przybywa z prowincji
na dworzec Termini i staje twarzą w twarz z chaotyczną i kontrastową
rzeczywistością. Zdjęcia, choć lepiej pasuje tu słowo „obrazy”, następują
po sobie pozornie bez widocznego związku, przechodzą od liryzmu do
satyry, nieprzerwanie. Miasto wydaje się odmienione, od faszystowskiej
atmosfery lat 30. XX wieku reżyser przechodzi do blichtru lat 70., zabierając
widza w podróż do najbardziej ukrytych zakątków miasta. „Rzym” otwiera
retrospektywę filmów Felliniego, którą Kino Iluzjon postanowił uczcić setną
rocznicę urodzin wielkiego reżysera.

Regia di Federico Fellini (1972). Con Alvaro Vitali, Fiona Florence,
Britta Barnes, Pia De Doses, Renato Giovannoli. Il regista dà un
ritratto visionario della Città Eterna in una specie di documentario
fantastico. Così, a scene che ricostruiscono l’arrivo del giovane Fellini
nella capitale ne susseguono altre che illustrano, grottescamente,
la Roma di oggi e di ieri. Un giovane di provincia arriva alla stazione
Termini trovandosi di fronte una realtà caotica e contraddittoria. Le
inquadrature, anche se sarebbe meglio parlare di veri e propri quadri,
si susseguono senza nessun legame apparente, passando dal lirismo
alla satira, senza soluzione di continuità. La città appare trasfigurata,
dal clima fascista degli anni trenta ‘30 il regista passa allo sfarzo degli
anni ‘70 con un racconto che conduce negli angoli più nascosti della
città... Con “Roma” si apre una retrospettiva che il Kino Iluzjon dedica
al grande Federico Fellini nel centenario della nascita.
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La strada
sobota|sabato 01.02 godz.|ore 20.00
domenica|niedziela 14.02 godz.|ore 18.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1954). Wystepują: Anthony Quinn,
Giulietta Masina, Richard Basehart, Aldo Silvani, Marcella Rovere.
Gelsomina jest kruchą, lekko upośledzoną umysłowo dziewczyną,
która żyje na granicy nędzy z owdowiałą matką i młodszymi
braćmi. Pewnego dnia do miasteczka przybywa Zampanò, szorstki
akrobata, który zarabia na życie jeżdżąc ze swoimi niezwykłymi
przedstawieniami po najbiedniejszych wioskach kraju, wciąż
chłopskich i naiwnych Włoszech. Mężczyzna zabrał ze sobą
Rosę, siostrę Gelsominy, która niespodziewanie zmarła. Teraz na
jego prośbę matka sprzedaje mu również drugą córkę, by w ten
sposób choć trochę zarobić. Gelsomina wyrusza z Zampanò, który
uczy ją gry na trąbce i pozwala brać udział w przedstawieniach.
Radość i naiwność Gelsominy nie łagodzą brutalnego charakteru
Zampanò...

Regia di Federico Fellini (1954). Con Anthony Quinn, Giulietta
Masina, Richard Basehart, Aldo Silvani, Marcella Rovere. Gelsomina
è una ragazza fragile e presumibilmente con un lieve handicap
mentale che vive in condizioni di estrema povertà con la madre
vedova e i suoi fratelli minori. Un giorno in paese arriva Zampanò, un
rozzo saltimbanco che per guadagnarsi da vivere porta in giro i suoi
improbabili spettacoli attraverso le lande più povere di una nazione,
l’Italia, ancora contadina ed ingenua; l’uomo aveva già preso con sé
Rosa, sorella di Gelsomina che però era morta improvvisamente,
su richiesta dell’uomo la madre vende anche la seconda figlia per
guadagnare una minima somma di denaro. Gelsomina segue così
Zampanò, che le insegna a suonare la tromba e la fa partecipare
come banditrice ai suoi spettacoli. La giovialità e l’ingenuità di
Gelsomina non servono a mitigare il terribile carattere di Zampanò...
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Lo sceicco bianco
domenica |niedziela 02.02 godz.|ore 20.00
martedì |niedziela 18.02 godz.|ore 18.00

Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1952). Wystepują: Leopoldo Trieste,
Alberto Sordi, Giulietta Masina, Brunella Bovo, Gina Mascetti. Para
młodych nowożeńców z prowincji, Ivan i Wanda, przybywa do
Rzymu na swój miesiąc miodowy. On chce zrobić dobre wrażenie
na rzymskich krewnych, którzy mają dojścia w Watykanie, a ona
chce poznać swojego idola, odtwórcę głównej roli fotonoweli,
„Białego szejka”. Wymyka się z hotelu, by wręczyć swojemu
idolowi portret, jednak szybko przekonuje się, że jest on bardzo
przeciętnym człowiekiem. Tymczasem jej mąż stara się ukryć przed
swoją rodziną fakt zniknięcia małżonki.

Regia di Federico Fellini (1952). Con Leopoldo Trieste,
Alberto Sordi, Giulietta Masina, Brunella Bovo, Gina Mascetti.
Una coppia di sposini, Ivan e Wanda, arriva dalla provincia
in viaggio di nozze a Roma. Lui vuole fare bella figura con i
parenti romani che hanno entrature anche in Vaticano mentre
lei vuole cercare di conoscere l’interprete del fotoromanzo che
predilige, Lo Sceicco Bianco. Lasciato l’hotel per cercare di
consegnargli un ritratto finirà con il conoscerne la mediocrità
mentre il consorte sarà impegnato a non far capire ai parenti il
suo allontanamento.
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Le notti di Cabiria
martedì |wtorek 18.02 godz.|ore 20.00
venerdì|piątek 21.02 godz.|ore 18.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1957). Wystepują: Franca Marzi, Giulietta
Masina, Amedeo Nazzari, Dorian Gray, François Périer. Cabiria jest
prostytutką, która wykonuje swój zawód w pobliżu archeologicznej
ścieżki spacerowej. Okradziona i wrzucona do rzeki przez swojego
narzeczonego Giorgia, zostaje uratowana przez przypadkowych
chłopców. Chwilowo rozczarowana miłością, stawia czoła swoim
koleżankom z mieszaniną arogancji i naiwności. Pewnego wieczoru,
opuszcza swoje codzienne miejsce pracy i zapuszcza się na via Veneto,
gdzie zaczepia ją gwiazdor filmowy, którego związek przechodzi kryzys.
Zmuszona opuścić po kryjomu luksusowy dom, wróci do dawnego życia,
licząc na cud, który wydaje się mało prawdopodobny.

Regia di Federico Fellini (1957). Con Franca Marzi, Giulietta
Masina, Amedeo Nazzari, Dorian Gray, François Périer. Cabiria
è una prostituta che esercita la professione nell’area della
passeggiata archeologica. Derubata e gettata in un fiume dal
fidanzato Giorgio viene salvata da dei ragazzi. Momentaneamente
disillusa nei confronti dell’amore affronta le colleghe con un misto
di arroganza e ingenuità. Una sera, lasciata la zona abituale, si
avventura in via Veneto e viene agganciata da un divo del cinema
in crisi di coppia. Costretta a lasciare la sua lussuosa abitazione
di nascosto, tornerà alla solita vita sperando in un miracolo che
sembra improbabile.
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Otto e mezzo
mercoledì |środa 05.02 godz.|ore 20.00
lunedì|poniedziałek 24.02 godz.|ore 20.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1963). Wystepują: Marcello
Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo,
Rossella Falk. Guido jest czterdziestoletnim zmęczonym życiem
reżyserem. Wszystko, co go dotyczy jest męczące: jego stosunki z
żoną, producentem, przyjaciółmi, nawet z kochanką. Nie znajduje
inspiracji, pomysły są rzadkie i abstrakcyjne, postępuje lenistwo.
Zlecił budowę ogromnych i kosztownych dekoracji, które być może
zostaną wykorzystane w filmie fantasy. W rzeczywistości sam
Guido nie wie, po co kazał je zbudować. Otaczają go wszystkie
filmowe „zjawy”: wrzeszczący technicy, kochanki producentów,
niespełnieni scenarzyści z kolejnymi skryptami, podstarzałe aktorki
liczące na ostatnią wielką rolę.

Regia di Federico Fellini (1963). Con Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk. Guido è un
regista, quarantenne, un po’ stanco. Tutto ciò che lo riguarda è
stanco: il rapporto con la moglie, col suo produttore, con gli amici,
persino con l’amante. Naturalmente l’ispirazione si è fatta sottile,
le idee sono rare e astratte, la pigrizia avanza. Ha fatto costruire
un’immensa e costosa impalcatura che forse servirà per un film di
fantasia, forse. Infatti lo stesso Guido non sa perché l’abbia fatta
costruire. Intorno a lui si muovono tutti i “fenomeni” del cinema:
tecnici che urlano, amanti di produttori, velleitari che propongono
sceneggiature, anziane attrici che aspirano a un ultimo colpo di
coda.
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I vitelloni
giovedì |czwartek 06.02 godz.|ore 18.00
domenica |niedziela 23.02 godz.|ore 18.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1953). Wystepują: Leopoldo Trieste, Alberto
Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, Leonora Ruffo. Podczas
konkursu piękności na plaży zostaje wybrana Miss Syrena 1953.
Zwyciężczyni, Sandra, niespodziewanie traci przytomność. Zjawia się
lekarz, który każe zebranym się odsunąć. Trzydziestoletni kobieciarz
Fausto od razu odgaduje przyczynę złego samopoczucia Sandry.
Rzuca się biegiem do domu, w samym środku burzy, która się właśnie
rozpętała. Pakuje walizkę, prosi ojca o pieniądze i oznajmia, że wyrusza
do Mediolanu w poszukiwaniu pracy. W między czasie przychodzi do
niego zaniepokojony brat Sandry, Moraldo, który informuje, że jego
siostra jest w ciąży. Fausto wie, że to on jest odpowiedzialny za jej stan i
pod naciskiem swojego ojca Francesca zmuszony jest poślubić kobietę,
przez co staje się obiektem żartów swoich kolegów.

Regia di Federico Fellini (1953). Con Leopoldo Trieste, Alberto
Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, Leonora Ruffo. Durante
una sfilata di bellezza sulla spiaggia si premia Miss Sirena 1953;
la vincitrice, Sandra, improvvisamente sviene. Arriva il medico
che fa allontanare tutti, ma il trentenne donnaiolo Fausto capisce
immediatamente la causa del malore di Sandra. Corre subito
a casa, proprio mentre era scoppiato un temporale. Prepara la
valigia, chiede dei soldi al padre e gli dice che deve partire per
Milano a cercare lavoro. Intanto arriva preoccupato il fratello di
Sandra, Moraldo, che gli fa sapere che Sandra è incinta. Fausto
sa bene di essere il responsabile e, su pressione di suo padre
Francesco, non può fare altro che sposarla, sebbene gli amici si
prendano beffe di lui.
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Il Casanova di Fellini
venerdì |piątek 07.02 godz.|ore 20.00
giovedì |czwartek 13.02 godz.|ore 20.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1976). Wystepują: Donald Sutherland,
Tina Aumont, Daniel Emilfork, Olimpia Carlisi, Margareth Clementi.
W Wenecji, w obecności doży, świętuje się początek karnawału.
Uroczystości uświetnia lot anioła i próba wydobycia z Canale
Grande wielkiej kukły głowy bogini Luny. Operacja kończy się
niepowodzeniem, popiersie wpada do wody, co jest złym znakiem.
W ferworze karnawałowej radości, Giacomo Casanova otrzymuje
list z zaproszeniem od siostry Maddaleny do willi francuskiego
ambasadora w Wenecji. W jej wnętrzach dwoje kochanków wykonuje
rodzaj rytualnego tańca o skomplikowanej choreografii, który
doprowadza ich do prawdziwego zespolenia, przypominającego w
swej formie gimnastyczne ćwiczenie.

Regia di Federico Fellini (1976). Con Donald Sutherland, Tina
Aumont, Daniel Emilfork, Olimpia Carlisi, Margareth Clementi. A
Venezia si celebra, in presenza del doge, l’apertura del carnevale
con il volo dell’angelo e il tentativo di far emergere dal Canal Grande
una gigantesca effigie del capo della dea Luna. L’operazione fallisce
con la caduta del busto nell’acqua, segno di cattivo auspicio. Al
di fuori del tripudio carnevalesco, Giacomo Casanova riceve una
lettera con l’invito di suor Maddalena a recarsi presso la villetta
dell’ambasciatore francese a Venezia all’interno della quale i due
amanti si esibiscono in una sorta di danza rituale caratterizzata da
una coreografia abbastanza complessa fino ad arrivare all’amplesso
vero e proprio, molto simile ad un esercizio ginnico.
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Giulietta degli spiriti
sabato |sobota 08.02 godz.|ore 17.00
lunedì|poniedziałek 17.02 godz.|ore 20.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1965). Wystepują: Valentina Cortese,
Sandra Milo, Mario Pisu, Sylva Koscina, Giulietta Masina. Giulietta
Boldrini, zamożna dama z rzymskiej wyższej klasy średniej spędza
wakacje w luksusowej willi we Fregene. Wykształcona w kolegium
prowadzonym przez siostry, często wspomina z czułością swojego
dziadka, który uciekł z tancerką. Giulietta i Giorgio, znakomity
specjalista PR, organizują wraz z przyjaciółmi przyjęcie w willi z
okazji rocznicy swojego ślubu. Jednak ich związek nie jest tak solidny
jak kiedyś. Giorgio pod płaszczykiem roztargnienia skrywa nową
miłość. Giulietta jest jej boleśnie pewna i czuje jak cały jej świat staje
w obliczu kryzysu.

Regia di Federico Fellini (1965). Con Valentina Cortese, Sandra
Milo, Mario Pisu, Sylva Koscina, Giulietta Masina. Giulietta Boldrini,
una benestante signora dell’alta borghesia romana, trascorre le
vacanze estive nella lussuosa villa di Fregene. Educata in un collegio
di suore, è molto affezionata al ricordo del nonno che fuggì con
una ballerina. Insieme ad alcuni amici, Giulietta e Giorgio, brillante
addetto alle pubbliche relazioni, organizzano una festa nella villa per
celebrare l’anniversario del matrimonio, ma il loro legame non è più
saldo: Giorgio infatti nasconde, dietro una cortesia distratta, l’illusione
di un nuovo amore. Giulietta ne ha la dolorosa convinzione e sente
tutto il suo mondo entrare in crisi.
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Amarcord
lunedì|poniedziałek 10.02 godz.|ore 18.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1973). Wystepują: Bruno Zanin, Pupella
Maggio, Armando Brancia, Giuseppe Ianigro, Gianfilippo Carcano.
Fabuła, osadzona wczesną wiosną 1933 roku (o czym świadczy VII
edycja wyścigu Mille Miglia) w sennym Rimini zrekonstruowanym w
Cinecittà zgodnie ze wspomnieniami Felliniego, opowiada o życiu w
małej wiosce (dzielnicy San Giuliano zwanej przez mieszkańców „e’
borg”) i jej wyjątkowych mieszkańcach. Wiejskie odpusty, zebrania
w „faszystowskie soboty”, szkoła, zamożni panowie z miasta,
sklepikarze, niewidomy grajek, starsza biuściasta kobieta szukająca
męża, obwoźny sprzedawca, szaleniec, prawnik, prostytutka,
sprzedawczyni wyrobów tytoniowych o rubensowskich kształtach,
profesorowie szkół średnich, faszyści, antyfaszyści i czarodziejski
hrabia z Lovignano...

Regia di Federico Fellini (1973). Con Bruno Zanin, Pupella Maggio,
Armando Brancia, Giuseppe Ianigro, Gianfilippo Carcano.
La vicenda, ambientata all’inizio della primavera del 1933 (riferimento
certo visto la corsa della VII edizione della Mille Miglia), a Rimini
onirica ricostruita a Cinecittà, come la ricordava Fellini in sogno,
narra la vita nell’antico borgo (o e’ borg, come a Rimini conoscono il
quartiere di San Giuliano) e dei suoi più o meno particolari abitanti:
le feste paesane, le adunate del “sabato fascista”, la scuola, i signori
di città, i negozianti, il suonatore cieco, la donna procace ma un
po’ attempata alla ricerca di un marito, il venditore ambulante, il
matto, l’avvocato, quella che va con tutti, la tabaccaia dalle forme
giunoniche, i professori di liceo, i fascisti, gli antifascisti e il magico
conte di Lovignano...
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VI. Winter Orchestra Workshop
poniedziałek | lunedì 10.02 godz.|ore 18.00
wtorek | martedì 11.02 godz.|ore 18.00
Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej
ul. Podleśna 2 - Białystok

W dniach 3-11 lutego już po raz szósty w Białymstoku w
szkołach muzycznych odbędzie się „WOW” - Winter Orchestra
Workshop. Celem seminarium jest promocja instrumentów dętych
i perkusyjnych w środowisku orkiestrowym okolic Białegostoku i
województwa podlaskiego. Podczas warsztatów dyrygować będzie
włoski dyrygent Andrea Loss wraz z najlepszymi profesorami z
Białegostoku. Młodzi muzycy przez siedem dni prób i ćwiczeń
muzycznych będą doskonalić swoje umiejętności na profesjonalnym
poziomie, przygotowując się tym samym do koncertu finałowego.
Zespół złożony ze stu osób wystąpi 10 i 11 lutego 2020 roku w sali
koncertowej Filharmonii Białostockiej.

Per la sesta volta a Bialystok nelle scuole di musica complessa si
terrà “WOW” - Winter Orchestra Workshop dal 3 all’11 febbraio. Lo
scopo del seminario è promuovere strumenti a fiato e a percussione
in un ambiente orchestrale nella provincia di Bialystok e Podlaskie.
Il direttore d’orchestra irtaliano Andrea Loss dirigerà durante il
seminario, in collaborazione con i migliori professori di Białystok.
I giovani musicisti sperimenteranno 7 giorni di prove ed esercizi
musicali in cui affineranno le loro abilità a un livello professionale in
preparazione del concerto finale. La banda di 100 persone si esibirà
il 10 e 11 febbraio 2020 presso la Sala concerti della Filarmonica di
Białystok.

Stulecie Felliniego | Centenario Fellini

23

La dolce vita
martedì |wtorek 11.02 godz.|ore 20.00
sabato|sobota 22.02 godz.|ore 17.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1960). Wystepują: Marcello Mastroianni,
Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Alain Cuny, Annibale
Ninchi. W Rzymie, w środku dnia na niebie pojawia się figura
Jezusa Chrystusa niesiona przez helikopter. Widok ten wzbudza
zainteresowanie dużej części mieszkańców, od chłopców z przedmieść
po zamożne damy z eleganckich apartamentów w historycznym
centrum miasta. Reporter Marcello Rubini wykorzystuje sytuację i
dzięki swoim przyjaciołom fotografom i wiernemu bezwzględnemu
fotoreporterowi Paparazzo, uwiecznienia rozgrywające się w mieście
sceny. Marcello jest początkującym pisarzem, który pracuje dla
brukowca i każdego wieczoru obserwuje lokale na Via Vittorio Veneto
w poszukiwaniu plotek i sensacyjnych ujęć celebrytów..

Regia di Federico Fellini (1960). Con Marcello Mastroianni, Anita
Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Alain Cuny, Annibale
Ninchi. A Roma, in pieno giorno, compare nel cielo una statua
di Gesù Cristo trasportata da un elicottero. La visione suscita
l’interesse di gran parte della popolazione, dai ragazzi delle periferie
alle ricche signore degli attici del centro storico, e un cronista,
Marcello Rubini, ne approfitta per far immortalare le scene dai
suoi amici fotografi e dal fedele fotoreporter d’assalto Paparazzo.
Marcello è un aspirante scrittore che lavora per un giornale
scandalistico, stazionando ogni sera di fronte ai locali di via Vittorio
Veneto in cerca di qualche pettegolezzo o foto sensazionale sulle
frequentazioni di personaggi del mondo dello spettacolo.
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Prova d’orchestra
mercoledì|środa 12.02 godz.|ore 18.00
mercoledì|środa 26.02 godz.|ore 18.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1979). Wystepują: Clara Colosimo,
Umberto Zuanelli, Balduin Baas, Franco Javarone, Claudio Ciocca.
Grupa orkiestrowych muzyków zbiera się w starożytnej kaplicy i czeka
na dyrygenta. Każdy z nich opowiada niewidzialnemu dziennikarzowi
telewizyjnemu jakąś historię, anegdotkę i stara się udowodnić, że jego
instrument jest najważniejszy ze wszystkich. Kiedy zaczynają grać,
dyrygent o niemieckich korzeniach wcale nie jest zadowolony. Podczas
przerwy zagwarantowanej w umowach związkowych dochodzi do
buntu, pojawiają się hasła i napisy na ścianach. Nagle wielka kula
wyburzeniowa niszczy ścianę pomieszczenia i zaraz potem próby
zostają wznowione, a reżyser zaczyna mówić po niemiecku...

Regia di Federico Fellini (1979). Con Clara Colosimo, Umberto
Zuanelli, Balduin Baas, Franco Javarone, Claudio Ciocca. Un
gruppo di orchestrali si riunisce in un antico oratorio in attesa del
direttore: ad un invisibile inviato della televisione ciascuno racconta una
storia, magari un aneddoto, cercando di far passare il proprio strumento
come il più importante fra tutti. Quando iniziano a suonare, il direttore
d’orchestra, di origine tedesca, non si dimostra per nulla soddisfatto.
Una pausa, prevista dagli accordi sindacali, è sufficiente per innescare
una rivolta con tanto di slogan e scritte sul muro. All’improvviso, una
enorme palla da demolizione distrugge un muro della sala, subito dopo,
le prove riprendono e il direttore finisce col parlare in tedesco...

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Segreti segreti
czwartek|giovedì 13.02 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Giuseppe Bertolucci (1984). Występują: Rossana Podestà,
Giulia Boschi, Lina Sastri, Massimo Ghini, Nicola Di Pinto, Alida Valli.
Bohaterkami tej historii jest siedem kobiet, przedstawicielek różnych
warstw włoskiego społeczeństwa. Siedem kobiet jest bohaterkami tej
historii, która przecina przekrój włoskiego społeczeństwa. Wszystko
zaczyna się, gdy Laura, burżujka i terrorystka, zabija swojego
towarzysza, rannego podczas zamachu, a kończy w sądzie (po
samobójstwie matki spowodowanym interwencją karabinierów u siebie
w domu), gdzie skruszona terrorystka staje naprzeciw pani sędzi, której
uwagę zaprzątają własne problemy. Właśnie dowiedziała się, że jej mąż
ją zdradza. Świetny film z rolami wspaniałych aktorek włoskiego kina.
Wśród wszystkich wyróżnia się Alida Valli, niegdyś niania bohaterki.

Regia di Giuseppe Bertolucci (1984). Con Rossana Podestà,
Giulia Boschi, Lina Sastri, Massimo Ghini, Nicola Di Pinto, Alida
Valli. Sette donne sono le protagoniste di questa storia che
attraversa uno spaccato della società italiana. Tutto comincia
quando Laura, borghese e terrorista, uccide un suo compagno
ferito, durante un attentato. Finisce in tribunale (dopo il suicidio
della madre quando i carabinieri le entrano in casa) dove la
terrorista, ora pentita, si trova davanti ad un giudice (donna)
che però pensa ai suoi problemi: ha appena saputo che il
marito la tradisce. Un bel film con una parata di brave attrici
del nostro cinema. Tra tutte spicca Alida Valli, che è la vecchia
“tata” della ragazza.

Stulecie Felliniego | Centenario Fellini
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E la nave va
sabato|sobota 15.02 godz.|ore 17.00
giovedì|czwartek 27.02 godz.|ore 20.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1983). Wystepują: Freddie Jones,
Barbara Jefford, Philip Locke, Victor Poletti, Peter Cellier. Lipiec
1914 r. Dziennikarz Orlando wchodzi na pokład parowca Gloria
N. i występuje w roli narratora. Zaczyna od przedstawienia nam
pozostałych pasażerów. Wszyscy zebrali się tutaj, by pożegnać
wspaniałą sopranistkę Edméę Tetuę, która chciała, aby jej prochy
zostały rozsypane u wybrzeży wyspy Erimo, na której się urodziła.
Rozpoczyna się podróż i stopniowo pojawiają się kolejne osoby
(konkurujący ze sobą członkowie rodziny i nie tylko). Wraz z
wybuchem światowego konfliktu i wejściem na pokład grupki
serbskich rozbitków sytuacja diametralnie się zmienia.

Regia di Federico Fellini (1983). Con Freddie Jones, Barbara
Jefford, Philip Locke, Victor Poletti, Peter Cellier. Luglio 1914.
Il giornalista Orlando sta per imbarcarsi sul piroscafo Gloria
N. e fungerà da narratore. Comincia con il presentarci gli altri
passeggeri. Sono tutti lì per dare l’estremo addio alla divina
soprano Edméa Tetua la quale ha chiesto che le sue ceneri
vengano disperse al largo dell’isola di Erimo che le ha dato i natali.
Il viaggio ha inizio e le varie personalità (e rivalità, familiari e non)
progressivamente emergono. Nel momento in cui scoppia il conflitto
mondiale e un gruppo di naufraghi serbi sale a bordo la situazione
muta profondamente.

Stulecie Felliniego | Centenario Fellini
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Fellini Satyricon
lunedì|poniedziałek 17.02 godz.|ore 20.00

Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1969). Wystepują: Martin Potter,
Capucine, Fanfulla, Hiram Keller, Salvo Randone, Max Born.
Punktem wyjścia jest słynny fresk, na którym Petroniusz
przedstawia cesarski Rzym. Dwoje młodych ludzi, Encolpio i
Ascilto, zakochanych w tym samym młodzieńcu Gitone, poznaje
różne osoby: aktora Vernacchio, starego poetę Eumolpo, bogacza
Trimalcione, Licę, tyrana z Taranto. Ascilto umiera; Eumolpo
również umiera, a wygłodniali starcy pożerają zwłoki poety,
który pozostawił swoje bogactwo tym, którzy zjedzą jego ciało.
Osamotniony Encolpio wyjeżdża z nowymi przyjaciółmi

Regia di Federico Fellini (1965). Con Martin Potter, Capucine,
Fanfulla, Hiram Keller, Salvo Randone, Max Born.Il testo
ispiratore è il famoso affresco che Petronio dà della Roma
imperiale. Due giovani, Encolpio e Ascilto, innamorati dello stesso
efebo, Gitone, incontrano diverse persone, l’attore Vernacchio, il
vecchio poeta Eumolpo, l’arricchito Trimalcione, Lica, tiranno di
Taranto. Ascilto muore; anche Eumolpo muore e vecchi bramosi
divorano il cadavere del poeta, che ha lasciato le sue ricchezze a
chi si ciberà delle sue carni. Encolpio, rimasto solo, se ne va con
nuovi amici.

Stulecie Felliniego | Centenario Fellini
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Ginger e Fred
mercoledì|środa 19.02 godz.|ore 20.00
sabato|sobota 29.02 godz.|ore 15.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1985). Wystepują: Marcello Mastroianni,
Giulietta Masina, Franco Fabrizi, Frederick Ledenburg, Martin
Maria Blau. Następcy Freda Astaire’a i Ginger Rogers, Pippo i
Amelia odnieśli umiarkowany sukces jako tancerze, potem życie
ich rozdzieliło. Czterdzieści lat później spotykają się ponownie.
Ona właśnie została wdową, on ledwo wiąże koniec z końcem.
Zbliży ich do siebie, na fali rozdzierających wspomnień, program
telewizyjny, który chce przybliżyć widzom sławy minionych lat.
Między tancerzami, zagubionymi w obcym im, współczesnym świecie
rozrywki, odraza się dawna czułość. Fred proponuje swojej Ginger
romantyczną, choć spóźnioną, miłosną ucieczkę.

Regia di Federico Fellini (1985). Con Marcello Mastroianni, Giulietta
Masina, Franco Fabrizi, Frederick Ledenburg, Martin Maria Blau.
Emuli di Fred Astaire e Ginger Rogers, Pippo e Amelia avevano
ottenuto un discreto successo come ballerini, ma la vita li aveva
separati. A quarant’anni di distanza si ritrovano; lei è appena rimasta
vedova, lui tira a campare. A riavvicinarli, sull’onda di un amarcord
tristemente struggente, è un programma televisivo che intende
proporre al pubblico le vecchie glorie di un tempo. Tra i due ballerini,
confusi in un mondo dello spettacolo che non riconoscono, sembra
rinascere l’antica tenerezza, tanto che Fred propone alla sua Ginger
una romantica, seppur tardiva, fuga d’amore.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Il Solengo
czwartek|giovedì 20.02 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Alessio Rigo de Righi i Matteo Zoppis (2015). Występują:
Ercole Colnago, Giovanni Morichelli, Ugo Farnetti, Orso Pietrini,
Bruno di Giovanni. Jesteśmy w Tuscii na obszarze zamieszkałym
niegdyś przez Etrusków. W wiejskim domku myśliwskim na terenie
Lacjum grupa starszych panów wspomina życie Maria „de’ Marcella”,
mężczyzny, który przez ponad sześćdziesiąt lat żył w tufowej jaskini,
tuż za Vajano. Nie jest jasne, co skłoniło go do tej samotnej egzystencji,
do spędzenia większości swojego życia w leśnej dziczy. Ci, którzy
go spotkali, wołali na niego „Solengo”. Był szorstkim i małomównym
człowiekiem, trochę ekscentrycznym, dla niektórych szalonym, dla
innych genialnym. Świadkowie podejmując próbę identyfikacji tego
tajemniczego mężczyzny, snują często wykluczające się opowieści,
ujawniając tym samym niewielką część swojej własnej historii.

Regia di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis (2015). Con Ercole
Colnago, Giovanni Morichelli, Ugo Farnetti, Orso Pietrini, Bruno
di Giovanni. Ci troviamo in Tuscia, zona un tempo popolata dagli
etruschi. In un rifugio di cacciatori nella campagna laziale un gruppo
di anziani del luogo rievoca la vita di Mario “de’ Marcella”, un uomo
vissuto per più di sessant’anni nel ritiro di una grotta di tufo, poco
fuori Vajano. Non si sa bene cosa lo abbia portato a condurre
un’esistenza solitaria, come un selvaggio in mezzo al bosco, per
gran parte della sua esistenza. Chi lo incontrava lo chiamava “il
Solengo”: un uomo scontroso e taciturno, forse eccentrico, pazzo
per alcuni, genio per altri. Nel tentativo di identificare quest’uomo
misterioso, spesso con racconti discordanti fra loro, i testimoni
finiscono per rivelare una parte, seppur piccola, della loro storia.

Stulecie Felliniego | Centenario Fellini
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La città delle donne
giovedì|czwartek 20.02 godz.|ore 20.00
sabato|sobota 29.02 godz.|ore 17.00
Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1980). Wystepują: Ettore Manni, Marcello
Mastroianni, Anna Prucnal, Bernice Stegers. Pięćdziesięcioletni kobieciarz
Snaporaz podrywa w pociągu piękną nieznajomą i rusza w ślad za nią.
Trafia na kongres feministyczny, gdzie zostaje zaatakowany i wyśmiany.
Ucieka i przybywa do domu przykładnego szowinisty, Katzona, który w
przeszłości miał tabuny kobiet, a teraz wycofał się na pozycje obronne.
Snaporaz przygląda się swoim relacjom z płcią przeciwną, od zadurzeń w
dzieciństwie przez pierwsze doświadczenia seksualne po umęczone od
jakiegoś czasu małżeństwo, co jest dla niego prawdziwym koszmarem.
Przygoda jest coraz bardziej nieprawdopodobna. W końcu się budzi: to
wszystko było snem. W temacie kobiet, stałym motywem swoich filmów,
Fellini zabiera widza na przejażdżkę wypełnioną różnobarwnymi obrazami.

Regia di Federico Fellini (1980). Con Ettore Manni, Marcello
Mastroianni, Anna Prucnal, Bernice Stegers. Un cinquantenne
donnaiolo, Snaporaz, abborda in treno una bella sconosciuta e la
segue. Capita a un congresso femminista dove viene aggredito
e dileggiato. Fugge e arriva in casa di un campione di maschilisti
fallocrati, Katzone, che ha amato un’infinità di donne, ma ora è
anche lui sulla difensiva. Snaporaz rivive come in un incubo i suoi
rapporti con l’altro sesso, dai primi turbamenti dell’infanzia alle
esperienze sessuali, a un matrimonio ormai stanco. L’avventura è
sempre più allucinante. Alla fine si sveglia: è stato tutto un sogno.
Sul tema fisso della donna, Fellini improvvisa una variopinta
cavalcata di immagini.

Sztuka współczesna. Wystawa | Arte contemporanea. Mostra
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Lekcja fruwania / Lezioni di volo
sobota|sabato 22.02 godz.|ore 19.00
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa

“Lekcja fruwania” to wystawa Andrzeja Krauzego,
wybitnego polskiego rysownika od prawie czterdziestu lat
mieszkającego i tworzącego w Londynie. W Polsce Krauze
znany jest przede wszystkim jako twórca satyryczny. Starsi
czytelnicy pamiętają jego prace z lat siedemdziesiątych,
zamieszczane na łamach „Kultury”. Niezwykle wówczas
ważne dla oddania nastrojów epoki. Jednak wystawa skupia
się wokół innego okresu twórczości. Głównym wątkiem
konstruującym ideę pokazu jest ilustracja i rysunek tworzone
dla gazet w okresie ostatnich 30 lat. W szczególnym dla
tego medium czasie — burzliwego rozwoju prasy, ale też
powolnego schyłku formy papierowej i zamiany nośnika na
format cyfrowy.

“Lezioni di volo” è una mostra di Andrzej Krauze, eccezionale
fumettista polacco che vive e lavora a Londra da circa 40 anni. In
Polonia, Krauze è noto principalmente come artista satirico. I lettori
più anziani ricordano i suoi lavori degli anni Settanta, pubblicati nelle
pagine di “Kultury”. Estremamente importante quindi trasmettere
l’atmosfera dell’epoca. Tuttavia, la mostra è incentrata su un diverso
periodo di creatività. La trama principale che costruisce l’idea dello
spettacolo è l’illustrazione e il disegno creati per i giornali negli ultimi
30 anni. In un momento speciale per questo supporto: lo sviluppo
turbolento della stampa, ma anche il lento declino della forma
cartacea e la conversione del supporto in un formato digitale. Una
delle illustrazioni più importanti della mostra è tratta da “Le città
invisibili” di Calvino e da “Pinocchio” di Carlo Collodi.

Projekcja i dyskusja| Proiezione e dibattito
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La Napoli di Elena Ferrante
mercoledì|środa 26.02 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala ekspozycyjna
Istituto Italiano di Cultura - Sala espositiva
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Spotkanie poświęcone fenomentowi twórczości Eleny Ferrante. Kim
tak naprawdę jest Ferrante? Dlaczego jej twórczość wzbudza takie
zainteresowanie? Czy serial HBO na podstawie jej powieści oddaje
ducha zawartego tzw. cyklu neapolitańskim? Jak wyglądał Neapol
o którym pisze Ferrante? Na te wszystkie pytania postarają się
odpowiedzieć: prof. dr hab. Hanna Serkowska, Kierownik Katedry
Italianistyki UW, Lucyna Rodziewicz-Doktór, tłumaczka prozy
Ferrante oraz Małgorzata Steciak, dziennikarka i krytyczka filmowa,
a także miłośniczka twórczości pisarki. Po dyskusji odbędzie się
pokaz filmu dokumentalnego „Ferrante Fever – gorączka czytania”
w reżyserii Giacomo Durziego (2017).

L’incontro è dedicato al fenomeno Elena Ferrante. Chi è davvero
Elena Ferrante? Perché il suo lavoro suscita così tanto interesse?
La serie HBO tratta dal suo romanzo riflette lo spirito dell’opera
originale del cosiddetto “ciclo napoletano”? Che aspetto aveva
la Napoli di Ferrante? A tutte queste domande cercheranno di
rispondere Hanna Serkowska, direttrice della Cattedra d’Italianistica
dell’Università di Varsavia, Lucyna Rodziewicz-Doktór, traduttrice
polacca della Ferrante, Małgorzata Steciak, giornalista e critica
cinematografica nonché appassionata lettrice della Ferrante. Il
dibattito sarà seguito dalla proiezione del documentario “Ferrante
Fever - Reading Fever” di Giacomo Durzi (2017).

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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L’amministratore
czwartek|giovedì 27.02 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria: Vincenzo Marra (2013). Życie administratora nie jest
łatwe, między kosztorysami a budżetami, wrogością a paranoją,
pożyciem a kłótniami mieszkańców kamienicy. Nie jest łatwo
zarządzać mieszaniną ludzi gotowych „sprzedać” sąsiada dla
zysku albo jedynie z nudów. Jednak Umberto Montella, prawnik
i administrator bloków w Neapolu, odgrywa tę rolę z łatwością,
sprawnie poruszając się po skomplikowanym architektonicznie
blokowisku. Gdy jego podwładni narzekają zrezygnowani i
bezsilni wobec wydatków, tych zaplanowanych i nieplanowanych,
mecenas Montella przygląda się mieszkaniom i najemcom, to
ganiąc ich, to chwaląc, nagradzając i negocjując, próbując znaleźć
wyjście z każdej sytuacji.

Regia di Vincenzo Marra (2013). Non è facile la vita di un
amministratore tra preventivi e consuntivi, ostilità e paranoia,
convivenze e attriti di palazzo. Non è facile amministrare un’umanità
varia pronta a ‘vendere’ il vicino per tornaconto o anche solo per
noia. Eppure Umberto Montella, avvocato e amministratore di
condomini a Napoli, pratica il ruolo con disinvoltura, frequentando
con coscienza e cognizione le geometrie dell’architettura
condominiale. Dietro la scrivania e dentro gli alloggi dei suoi
singolari amministrati, lamentosi e rassegnati di fronte alle spese
ordinarie e a quelle straordinarie, l’avvocato Montella passa in
rassegna appartamenti e inquilini, biasimando e decantando,
gratificando e negoziando, ragionando e sofisticando.

Stulecie Felliniego | Centenario Fellini
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Intervista
sabato|sobota 29.02 godz.|ore 20.00

Kino Iluzjon

ul. Narbutta 50a, Warszawa

Reżyseria: Federico Fellini (1987). Wystepują: Anita Ekberg,
Marcello Mastroianni, Sergio Rubini, Maurizio Mein, Danilo Donati.
Fellini świętuje samego siebie, udzielając niby-wywiadu na temat
swojej ponad czterdziestoletniej pracy w Cinecittà. Od czasów
przyjazdu nieśmiałego prowincjusza, po wspomnienie wspaniałych
lat reżysera „Słodkiego życia” (Mastroianni i Anita Ekberg oglądają
siebie samych w 1959 roku w Fontannie di Trevi). Morał filmu? Kino
nadal żyje (a Fellini jest jego symbolem) pomimo zmiennej mody i
ofensywy telewizji.

Regia di Federico Fellini (1987). Con Anita Ekberg, Marcello
Mastroianni, Sergio Rubini, Maurizio Mein, Danilo Donati. ellini
celebra se stesso, simulando di concedere un’intervista sui
suoi quarant’anni e oltre a Cinecittà. Da quando arrivò, timido
provinciale, alla rievocazione dei suoi anni gloriosi come regista
della Dolce vita (Mastroianni e Anita Ekberg rivedono loro stessi
nel 1959 nella Fontana di Trevi). La morale del film? Che il cinema
continua a vivere (e Fellini ne è un po’ il simbolo) nonostante il
cambiare della moda e l’offensiva della tv.

Istituto Italiano di Cultura di Varsavia
Ulica Marszałkowska, 72, 00-545 Warszawa
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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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