Fino 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.
Info e biglietti: www.mittelcinemafest.cz, www.kinolucerna.cz/kino@lucerna.cz

11 dicembre
musica

Concerto prenatalizio
Concerto degli studenti del Liceo bilingue ceco-italiano Ústavní, organizzato dall'Associazione
Amici dell'Italia in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
Martedì 11 dicembre, ore 17.00
Cappella dell'Assunzione della Beata Vergine Maria al Klementinum (Karlova, Praga 1).

Fino al 12 dicembre
mostra

Geoportale della cultura alimentare
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)

31 dicembre
musica

Vespro veneziano
L’orchestra barocca “Collegium 1704” e la sua componente “Collegium Vocale 1704”, sotto la
direzione del M° Václav Luks, eseguiranno “Vespro Veneziano” di Antonio Vivaldi. Il
concerto, in programma nella Sala Dvořák del Rudolfinum, presenterà Antonio Vivaldi
soprattutto come autore di opere sacre vocali. Con il sostegno dell’Istituto Italiano di
Cultura. Info: www.collegium1704.com
Lunedì 31 dicembre, ore 17.00
Rudolfinum (Alšovo nábř. 12, Praga 1)

Fino al 4 gennaio 2019
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.
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 (Šporkova 14, Praga 1)

Do 10. prosince
film

XVI. ročník Středoevropského festivalu současných italských filmů –
MittelCinemaFest2018
Na sedm dní projekcí v pražském kině Lucerna, které jsou na programu od 29. listopadu do 5.
prosince, naváže festival 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.
Více informací na: www.mittelcinemafest.cz, www.kinolucerna.cz/kino@lucerna.cz

11. prosince
hudba

Předvánoční koncert
Koncert studentů dvojjazyčného česko-italského gymnázia Ústavní, který pořádá Společnost
přátel Itálie ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky a Italským kulturním institutem
v Praze.
Úterý 11. prosince v 17.00

Do 12. prosince
výstava

„Geoportale della cultura alimentare“
Internetový portál věnovaný 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 (Šporkova 14, Praha 1)

31. prosince
hudba

„Benátské nešpory“
Barokní orchestr „Collegium 1704“ a soubor „Collegium Vocale 1704“ pod taktovkou
dirigenta Václava Lukse provedou „Benátské nešpory“ Antonia Vivaldiho. Koncert, který se
uskuteční ve Dvořákově síni Rudolfina, představí Antonia Vivaldiho především jako tvůrce
vokálních duchovních děl. Jeho zhudebnění textů slavnostních žalmů je dokladem, že stejně
dobře jako instrumentální stylizaci rozuměl Vivaldi také lidskému hlasu a dokázal beze
zbytku využít jeho možností. Více na: www.collegium1704.com
Koncert se koná za podpory Italského kulturního institutu.
Pondělí 31. prosince v 17.00
Rudolfinum (Alšovo nábř. 12, Praha 1)

Do 4. ledna 2019
výstava

Luigi Battisti „Oltre la superficie“
Autorská výstava Luigiho Battistiho představí výběr děl, která vznikala v letech 1992 až 2015.
Díky propojení sochařství a malířství v nich divák bude moci pozorovat plastické využití barev
na různých materiálech od dřeva po vlnu, od kovu až po silikon, a to prostřednictvím různých
malířských a řemeslných technik jako tkaní a vyšívání.
Otevřeno: pondělí – čtvrtek: 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek: 10.00-13.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

