XVIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
"L'italiano e la rete, le reti per l'italiano"
Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Fino al 4 ottobre
mostra

Verum Arte
In esposizione opere di 28 artisti italiani contemporanei viventi. In collaborazione con il Centro
d’Arte e Cultura Verum di Civitanova Marche (prov. di Macerata).
Orari d’apertura: lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

Dal 4 al 31 ottobre
mostra

Incandescenze
Mostra di videosculture di Viviana Ravaioli e Luigi Marazzi.
Inaugurazione giovedì 4 ottobre, alle ore 18.00. Ingresso libero.
Orari d’apertura: lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Galleria del Primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

Dal 5 al 6 ottobre
teatro

Festival “4 + 4 dny”
Il gruppo italiano MOTUS si esibirà nella performance teatrale “MDLSX”. Il personaggio
centrale dello psichedelico (wo)man show è l’attrice pluripremiata Silvia Calderoni.
In Italiano con sottotitoli in ceco. Collaborazione dell’Istituto.
Info: www.ctyridny.cz
Teatro Archa (Na Poříčí 26, Praga 1)

6 ottobre
evento speciale

Commemorazione dei caduti durante la Grande guerra
Cerimonia di commemorazione dei caduti durante la Grande guerra al Sacrario militare italiano
di Milovice. Organizza l’Ambasciata d’Italia. L’Associazione Amici dell’Italia mette a
disposizione un autobus per agevolare il collegamento da Praga. Per usufruire del servizio è
necessario registrarsi all’indirizzo: dotazy@prateleitalie.eu oppure contattare il numero
telefonico +420 603 413 962. Posti limitati.
Sabato 6 ottobre, ore 10.00
Sacrario militare italiano di Milovice

8 ottobre
musica

Concerto del gruppo "MUH Trio"
Il gruppo “MUH Trio”, con Roberto Magris (IT) al piano, František Uhlíř (CZ) al contrabbasso e
Jaromír Helešic (CZ) alla batteria, si esibirà a Praga. L’Istituto Italiano di Cultura è uno dei media
partner del concerto. Info: www.jazzdock.cz
Lunedì 8 ottobre, ore 22.00
Jazz Dock (Janáčkovo nábř. 2, Praga 5)

Dall’11 al 31 ottobre
mostra

La valigia romana - Immagini ritrovate della Dolce Vita
Mostra fotografica sulla “Dolce Vita” a cura di Alessia Locatelli e Marcello Mencarini, con 27
scatti che ritraggono alcuni tra i più importanti personaggi che hanno animato la Roma degli
anni ’60, tra cui Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Juliette Gréco
e Igor' Fëdorovič Stravinskij.
Inaugurazione giovedì 11 ottobre, alle ore 18.00.
Ingresso libero.
Orari d’apertura: lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

14 ottobre
musica

Omaggio a Jan Heřman (1886-1946)
Il concerto del duo pianistico composto dagli italiani Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, si
tiene nell'ambito del 16° Festival internazionale di musica "Malostranské komorní slavnosti
2018". Collaborazione dell’Istituto.
Ingresso libero su prenotazione: vodickova@ceskakultura-os.cz, tel. +420 777 269 032
Info: www.ceskakultura-os.cz
Domenica 14 ottobre, ore 19.30
Sala principale del Palazzo Valdštejn (Valdštejnské nám. 17/4, Praga 1)

15 ottobre
conferenza e proiezione

"Camminando sull'acqua"
Il documentario, incentrato sull’alluvione di Firenze del 1966, sarà presentato dal regista
Gianmarco D’Agostino che dialogherà col giornalista Andreas Pieralli.
In italiano con sottotitoli in inglese. Ingresso libero.
Lunedì 15 ottobre, ore 18.00
Sala proiezioni dell´Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

Dal 15 al 18 ottobre
lingua italiana

ItaLiS – Presentazione del corso online di lingua italiana
Il 16 e il 18 ottobre, dalle ore 11.30 alle ore 14.30, verrà presentato il corso online per
principianti ItaLiS. Tutti gli interessati potranno provare gratuitamente alcune unità del corso,
giocare online e conversare in italiano con i docenti su quanto appreso.
Sala proiezioni dell´Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga)
Il 15 e il 17 ottobre, dalle ore 11.30 alle ore 14.30, i nostri insegnanti risponderanno ad
eventuali domande sul corso tramite liveChat sulla pagina Facebook dell'Istituto Italiano di
Cultura di Praga.

18 ottobre
letteratura italiana

Incontro con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio
La scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Campiello nel 2017, incontrerà i
suoi lettori in occasione della pubblicazione in lingua ceca del romanzo “L’Arminuta”
(“Navrátilka”, Argo 2018) insieme alla traduttrice Marina Feltlová. Organizza la casa editrice
Argo in collaborazione con l´Istituto Italiano di Cultura. Ingresso libero
Giovedì 18 ottobre, ore 19.00
Kavárna Řetězová (Řetězová 244/10, Praga 1)

25 ottobre
cinema

“Dogman”
A partire dal 25 ottobre, con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura, sarà proiettato
nel circuito ceco “Dogman”, il pluripremiato film di Matteo Garrone.
Info: www.cinemart.cz/filmy/dogman/

XVIII. Týden italského jazyka ve světě
„Italština a internetová síť, sítě pro italštinu“

Do 4. října
výstava

Verum Arte
Výstava představuje díla 28 současných žijících italských umělců. Ve spolupráci s Centro d’Arte
e Cultura Verum (Centrum umění a kultury Verum) v Civitanova Marche (pronvincie Macerata).
Vstup volný
Otevírací doba: pondělí – čtvrtek 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek 10.00-13.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

Od 4. do 31. října
výstava

Incandescenze
Výstava digitálních objektů sochařů Viviany Ravaioli a Luigi Marazziho.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 4. října v 18.00. Vstup volný
Otevírací doba: pondělí – čtvrtek 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek 10.00-13.00
Galerie v prvním patře Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

Od 5. do 6. října
divadlo

Festival „4 + 4 dny“
Italský soubor MOTUS vystoupí s představením nazvaným MDLSX. Centrální postavou výbušné
psychedelické one (wo)man show je oceňovaná excentrická divadelní a filmová herečka Silvia
Calderoni.
V italštině s českými titulky. Ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Info: www.ctyridny.cz
Divadlo Archa (Na Poříčí 26, Praha 1)

6. října
zvláštní akce

Vzpomínka na vojáky padlé za 1. světové války
Slavnostní připomínka padlých během 1. světové války proběhne u italského vojenského
památníku v Milovicích. Pořádá Velvyslanectví Italské republiky. Společnost přátel Itálie zajistí
autobus, který usnadní přesun z Prahy. Chcete-li tuto službu využít, zaregistrujte se na adrese:
dotazy@prateleitalie.eu nebo volejte na telefonní číslo 603 413 962. Omezený počet míst.
Sobota 6. října v 10.00
Italský vojenský památník, Milovice

8. října
hudba

Koncert skupiny „MUH Trio“
Skupina “MUH Trio” ve složení Roberto Magris (IT) – klavír, František Uhlíř (CZ) – kontrabas a
Jaromír Helešic (CZ) – bicí vystoupí v Praze za mediální podpory Italského kulturního institutu.
Info: www.jazzdock.cz
Pondělí 8. října ve 22.00
Jazz Dock (Janáčkovo nábř. 2, Praha 5)

Od 11. do 31. října
výstava

La valigia romana – znovuobjevené snímky sladkého života
Fotografická výstava o “Dolce Vita”, kterou připravili Alessia Locatelli a Marcello Mencarini,
představí 27 snímků zachycujících slavné tváře filmového a uměleckého světa, které zdobily
Řím 60. let minulého století: Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini,
Juliette Gréco či Igor Fjodorovič Stravinskij.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. října v 18.00. Vstup volný
Otevírací doba: pondělí – čtvrtek 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek 10.00-13.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

14. října
hudba

Pocta Janu Heřmanovi (1886-1946)
Účinkuje italské klavírní duo Marco Schiavo a Sergio Marchegiani. Koncert se koná v rámci
16. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Malostranské komorní slavnosti 2018 ve
spolupráci s Italským kulturním institutem.
Vstup volný na základě předchozí rezervace na: vodickova@ceskakultura-os.cz, tel.
+420 777 269 032
Info: www.ceskakultura-os.cz
Neděle 14. října v 19.30
Valdštejnský palác – Hlavní sál (Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1)

15. října
přednáška a projekce

Camminando sull'acqua
Dokumentární snímek zachycující ničivou povodeň ve Florencii roku 1966 uvede režisér
Gianmarco D’Agostino v dialogu s novinářem Andreasem Pierallim.
V italštině s anglickými titulky. Vstup volný
Pondělí 15. října v 18.00
Promítací sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

Od 15. do 18. října
italský jazyk

ItaLiS – prezentace italského jazykového on-line kurzu
Ve dnech 16. a 18. října od 11.30 do 14.30 bude probíhat prezentace jazykového on-line kurzu
pro začátečníky ItaLiS. Účastníci si budou moci bezplatně vyzkoušet některé části kurzu, hrát si
online a konverzovat v italštině s učiteli o tom, co se naučili.
Promítací sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)
Ve dnech 15. a 17. října od 11.30 do 14.30 hod. budou naši učitelé odpovídat na Vaše dotazy
týkající se online kurzu ItaLiS prostřednictvím liveChat na Facebookových stránkách Italského
kulturního institutu v Praze.

18. října
italská literatura

Setkání se spisovatelkou Donatellou Di Pietrantonio
U příležitosti vydání českého překladu knihy „L’Arminuta“ („Navrátilka“, Argo 2018) se italská
spisovatelka Donatella Di Pietrantonio, nositelka ocenění Campiello 2017, a autorka překladu
Marina Feltlová setkají se čtenáři. Pořádá nakladatelství Argo ve spolupráci s Italským
kulturním institutem. Vstup volný
Čtvrtek 18. října v 19.00
Kavárna Řetězová (Řetězová 244/10, Praha 1)

25. října
film

Dogman
Od 25. října bude v distribuci CinemArt do českých kin uveden snímek Dogman –
mnohonásobně oceněný film režiséra Mattea Garroneho. Za podpory Italského kulturního
institutu.
Info: www.cinemart.cz/filmy/dogman/

