1o novembre
architettura

Architettura nel periodo di guerra e del dopoguerra

L’architetto Raul Pantaleo di Tam Associati terrà una lezione sull´architettura nel periodo di
guerra e del dopoguerra. Organizza l´associazione KRUH con il supporto dell´Istituto Italiano
di Cultura.
In italiano con traduzione simultanea in ceco. Ingresso libero
Info: www.kruh.info
Giovedì 1o novembre, ore 19.30
CAMP – IPR Praha (Vyšehradská 51)

3 novembre
musica

Concerto del violinista Patrizio Scarponi e del pianista Giuseppe Pelli

I due artisti italiani Patrizio Scarponi e Giuseppe Pelli si esibiranno a Praga nell’ambito della
17a edizione del festival internazionale musicale “Tóny nad městy”.
Patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Info: www.atriumzizkov.cz
Sabato 3 novembre, ore 15.00
Sala concertistica Atrium (Čajkovského 12, Praga 3)

4 novembre
musica

Concerto del gruppo vocale “Mezzotono”

Cinque voci a cappella imitano il suono di più strumenti, eseguendo soprattutto brani italiani
in una mescolanza di stili musicali che va dal jazz al pop, alla bossa nova, al tango, mambo,
big band style fino alla musica classica. Il programma della serata sarà aperto alle ore 20.00

dall’ensemble vocale ceco “Oktet”. Il concerto si svolge in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura.
Info: www.oldladys.cz e www.mezzotono.it
Domenica 4 novembre, ore 21.00
Jazz & Cocktail Club U Staré paní (Michalská 441/9, Praga 1)

5 novembre
musica

Concerto di arie da famose opere italiane

Il baritono Simone Piazzola (IT) e la soprano Zuzana Marková (CZ), accompagnati
dall’Orchestra sinfonica di Praga FOK diretta da Francesco Ivan Ciampa, si esibiranno in arie e
duetti da famose opere italiane (Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi).
Organizzato dall’agenzia musicale Nachtigallartists, col sostegno dell’Ambasciata, dell’Istituto
e della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Info: www.nachtigallartists.cz
Lunedì 5 novembre, ore 19.30
Sala Smetana, Obecní dům (náměstí Republiky 5, Praga 1)

8 novembre
mostra

Luigi Battisti “Oltre la superficie”

La personale dell´artista Luigi Battisti presenta una selezione di opere realizzate dal 1992 al
2015 nelle quali, grazie alla congiunzione tra pittura e scultura, il pubblico potrà ammirare
l´uso plastico e misurato del colore su svariati materiali, dal legno alla lana, dal metallo al
silicone, attraverso particolari tecniche pittoriche e artigianali come la tessitura e il ricamo.
Inaugurazione: Giovedì 8 novembre, ore 18.00
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 novembre
musica

Brikcius Festival

Il violoncellista František Brikcius aprirà la VII edizione del Festival Brikcius, un ciclo di
concerti di musica da camera, con un’esibizione all’interno dell’elegante cornice della
Cappella barocca dell’Istituto. L’entrata è a offerta libera. Il ricavato verrà interamente
devoluto all’organizzazione Medici Senza Frontiere.
Info: www.festival.brikcius.com
Mercoledì 14 novembre, ore 19.00
Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

18 novembre
musica

Le più belle canzoni e melodie napoletane

Concerto di musiche tradizionali napoletane quali ‘O Sole Mio, Torna a Surriento, Core
‘ngrato, Santa Lucia e altre, interpretate ed eseguite da Giuseppe Gambi (tenore), Gennaro
Desiderio (violinista), Barbara Slezáková (soprano) e dalla Prague Concert Philharmonic
Orchestra. Patrocinio dell’Ambasciata, dell’Istituto Italiano di Cultura, del Comune di Praga,
del Comune di Napoli e della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Info e biglietti: concert.sinton@gmail.com
Domenica 18 novembre, ore 19.00
Rudolfinum (Alšovo nábř. 12, Praga 1)

18 novembre
musica

Omaggio a Josef Vlach (1923-1988)

L’orchestra da camera Harmonia Praga, con la pianista italiana Eloisa Cascio e il violinista ceco
Miroslav Vilímec, si esibirà in un concerto per il XVI Festival internazionale di musica
“Malostranské komorní slavnosti 2018”. In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.
Ingresso libero su prenotazione: cechova@ceskakultura-os.cz, tel. +420 603838014
Info: www.ceskakultura-os.cz
Domenica 18 novembre, ore 19.30
Sala principale del Palazzo Valdštejn (Valdštejnské nám. 17/4, Praga 1)

19 novembre

presentazione/mostra

Geoportale della cultura alimentare

Presentazione di un portale interamente dedicato alla cultura alimentare. Il progetto è stato
ideato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Ingresso libero
Info: www.culturalimentare.beniculturali.it
Da lunedì 19 novembre fino a mercoledì 12 dicembre 2018.
Orari d’apertura: lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Sala capitolare dell´Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

21 novembre
musica

Concerto del violoncellista Giuseppe Barutti e del pianista Valter Favero

Il violoncellista Giuseppe Barutti e il pianista Valter Favero si esibiranno in concerto
nell’ambito della 17° edizione del festival internazionale musicale “Tóny nad městy”.
Patrocinio dell’Istituto. Info: www.divadlodecin.cz
Mercoledì 21 novembre, ore 19.00
Teatro Municipale di Děčín (Teplická 587/75, Děčín)

28 novembre
musica

Giovanni Guidi “Planet Earth” Piano Solo Tour

L’artista Giovanni Guidi si esibirà in un recital di piano solo, con la collaborazione dell’Istituto
Italiano di Cultura e della M.G.M. Produzioni Musicali. L’esibizione, col sostegno della SIAE,
del MIBAC e del progetto “Sillumina”, avrà luogo all’interno del XXIII Festival Internazionale
del Piano Jazz organizzato dall’agenzia P&J Music. La serata sarà aperta dall’esibizione del
pianista austriaco Wolfgang Seligo.
Ingresso 200 CZK. Info: www.jmw.cz e www.pjmusic-eshop.cz
Mercoledì 28 novembre, ore 19.00
Nuselská radnice (Táborská 30, Praha 4)

Dal 29 novembre al 10 dicembre
cinema

XVI edizione del MittelCinemaFest – Festival centro-europeo del cinema italiano
contemporaneo

Oltre alle sette giornate di proiezioni al Cinema Lucerna di Praga, in calendario dal 29
novembre al 5 dicembre, il festival farà tappa anche al cinema Scala di Brno il 5 e il 6
dicembre e al cinema Luna di Ostrava il 9 e il 10 dicembre.
I biglietti potranno essere acquistati online o alla cassa dei cinema.
Organizzano l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga,
in collaborazione con numerosi partner.
Il programma dettagliato delle proiezioni sarà inviato a parte.

1. listopadu
architektura

Architektura v období války a po ní

Italský architekt Raul Pantaleo z Tam Associati bude přednášet o architektuře v období války
a po ní. Organizuje sdružení KRUH za podpory Italského kulturního institutu v Praze.
Přednáška v italském jazyce bude simultánně tlumočena do češtiny. Vstup volný
Info: www.kruh.info
Čtvrtek 1. listopadu v 19.30
CAMP – IPR Praha (Vyšehradská 51)

3. listopadu
hudba

Patrizio Scarponi (housle) a Giuseppe Pelli (klavír)

Dva italští umělci Patrizio Scarponi a Giuseppe Pelli vystoupí v Praze v rámci 17. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu „Tóny nad městy”. Koná se pod záštitou Italského
kulturního institutu v Praze. Více na: www.atriumzizkov.cz
Sobota 3. listopadu v 15.00
Koncertní síň Atrium (Čajkovského 12, Praha 3)

4. listopadu
hudba

Koncert vokální skupiny „Mezzotono”

Pět hlasů bez hudebního doprovodu imituje zvuk hudebních nástrojů. Skupina interpretuje
především italské skladby v různých rytmech a hudebních stylech od jazzu k popu, bosa nově,
tangu, big bandu až po klasiku. Program večera zahájí ve 20.00 česká vokální skupina „Oktet”.
Koncert se koná ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Více na: www.oldladys.cz a www.mezzotono.it
Neděle 4. listopadu ve 21.00
Jazz & Cocktail Club U Staré paní (Michalská 441/9, Praha 1)

5. listopadu
hudba

Koncert árií ze slavných italských oper

Baryton Simone Piazzola (IT) a sopranistka Zuzana Marková (CZ) se Symfonickým orchestrem
hl. Města Prahy FOK, který řídí Fancesco Ivan Ciampa, provedou árie a duety ze slavných
italských oper (Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi). Pořádá hudební
agentura Nachtigallartists za podpory Velvyslanectví Italské republiky v ČR, Italského
kulturního institutu v Praze a Italsko-české obchodní a průmyslové komory.
Více na: www.nachtigallartists.cz
Pondělí 5. listopadu v 19.30
Smetanova síň Obecního domu (náměstí Republiky 5, Praha 1)

8. listopadu
výstava

Luigi Battisti „Oltre la superficie“

Autorská výstava Luigi Battistiho představí výběr děl, která vznikala v letech 1992 až 2015.
Divák v nich, díky propojení sochařství a malířství, bude moci pozorovat plastické využití
barev na různých materiálech, od dřeva po vlnu, od kovu až po silikon, prostřednictvím
různých malířských a řemeslných technik jako tkaní a vyšívání.
Zahájení: čtvrtek 8. listopadu v 18.00
Otevřeno: 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. listopadu
hudba

Zahajovací benefiční koncert Festivalu Brikcius

7. ročník Festivalu Brikcius, cyklu koncertů komorní hudby, bude zahájen benefičním
koncertem, jehož výtěžek půjde na dobročinné účely organizace Lékaři bez hranic. Sólově
vystoupí violoncellista František Brikcius. Vstupné dobrovolné.
Více na: www.festival.brikcius.com
Středa 14. listopadu v 19.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

18. listopadu
hudba

Nejkrásnější neapolské písně a melodie

Koncert tradičních neapolských písní jako ‘O Sole Mio, Torna a Surriento, Core ‘ngrato, Santa
Lucia a dalších, které zazpívají a zahrají Giuseppe Gambi (tenor), Gennaro Desiderio (housle),
Barbara Slezáková (soprán) a Prague Concert Philharmonic Orchestra. Záštitu udělilo

Velvyslanectví Italské republiky v ČR, Italský kulturní institut, Městský úřad v Neapoli a
Italsko-česká obchodní a průmyslová komora.
Informace a vstupenky: concert.sinton@gmail.com
Neděle 18. listopadu v 19.00
Rudolfinum (Alšovo nábř. 12, Praha 1)

18. listopadu
hudba

Pocta Josefu Vlachovi (1923-1988)

Komorní orchestr Harmonia Praga a italská klavíristka Eloisa Cascio s českým houslistou
Miroslavem Vilímcem vystoupí na koncertu 16. ročníku „Malostranských komorních slavností
2018”. Ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Vstup volný po předchozí rezervaci: cechova@ceskakultura-os.cz, tel. +420 603838014
Více na: www.ceskakultura-os.cz
Neděle 18. listopadu v 19.30
Hlavní sál Valdštejnského paláce (Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1)

19. listopadu

prezentace/výstava

„Geoportale della cultura alimentare“

Prezentace nového internetového portálu věnovaného kultuře italského stravování. Projekt
vznikl na základě podnětu Italského ministerstva kultury. Vstup volný
Info: www.culturalimentare.beniculturali.it
Od pondělí 19. listopadu do středy 12. prosince 2018.
Otevřeno: pondělí – čtvrtek: 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek: 10.00-13.00
Kapitulní síň Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

21. listopadu
hudba

Koncert violoncellisty Giuseppe Baruttiho a klavíristy Valtera Favera

Violoncellista Giuseppe Barutti a klavírista Valter Favero vystoupí na koncertu konaném v
rámci 17. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Tóny nad městy”.
Pod záštitou Italského kulturního institutu. Více na: www.divadlodecin.cz
Středa 21. listopadu v 19.00
Městské divadlo v Děčíně (Teplická 587/75, Děčín)

28. listopadu
hudba

Giovanni Guidi “Planet Earth” Piano Solo Tour

Italský umělec Giovanni Guidi vystoupí s recitálem pro sólový klavír, který se koná ve
spolupráci s Italským kulturním institutem a společností M.G.M. Produzioni Musicali a za
podpory SIAE, MIBAC a projektu „Sillumina”. Recitál pořádá hudební agentura P&J Music
v

rámci 23. Mezinárodního festivalu jazzového piana. Večer zahájí svým recitálem rakouský
klavírista Wolfgang Seligo.
Vstupné 200 Kč. Více na: www.jmw.cz a www.pjmusic-eshop.cz
Středa 28. listopadu v 19.00
Nuselská radnice (Táborská 30, Praha 4)

Od 29. listopadu do 10. prosince
film

XVI. ročník Středoevropského festivalu italských filmů – MittelCinemaFest2018

Na sedm dní projekcí v pražském kině Lucerna, které proběhnou v období od 29. listopadu do
5. prosince, festival naváže projekcemi 5. a 6. prosince v kině Scala v Brně a 9. a 10. prosince
v kině Luna v Ostravě. Vstupenky bude možné zakoupit on-line či přímo v jednotlivých kinech.
Pořádá Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní institut, Italsko-česká obchodní komora,
Institut Luce Cinecittà a kino Lucerna Praha ve spolupráci s dalšími partnery.
Detailní program jednotlivých projekcí bude brzy uveřejněn.

