17 gennaio

mostra

Arte Praga 2019

La Biennale Internazionale “Arte Praga 2019” prevede l’esposizione di oltre 50 artisti che
testimoniano con le loro opere una espressione della creatività “made in Italy”. Nel corso
della premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il
sax di Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”. Organizza la Onlus ArtetrA, in
collaborazione con l’Istituto. Ingresso libero. Inaugurazione: giovedì 17 gennaio alle ore
18.00.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 25 gennaio 2019 con i seguenti orari
d’apertura: lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00; venerdì, ore 9.00-14.00, apertura
straordinaria sabato 19 e domenica 20 gennaio, ore 15.00-19.00
Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

22 gennaio
Storia

Presentazione del libro di Sergio Tazzer “Cecoslovacchia e Italia. Cent’anni di storia”

In occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura dell’Ambasciata d’Italia a Praga
e dell’avvio delle relazioni diplomatiche, l’Istituto ospita la presentazione del libro del
giornalista e scrittore italiano Sergio Tazzer. Il volume tratteggia aspetti della storia
cecoslovacca dalla prima alla terza repubblica, sino alla liberazione dal regime comunista con
la rivoluzione di velluto e la separazione nelle attuali Repubblica Ceca e Slovacchia.
Presentazione e discussione con l’autore a cura del professor Pavel Helan (Università
Karlova). Entrata libera fino ad esaurimento dei posti. L’incontro si terrà in lingua italiana. In
collaborazione con la casa editrice Kellermann.
Martedì 22 gennaio, ore 18.00
Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

31 gennaio
film

Proiezione del film “La lucina” di Fabio Badolato e Jonny Costantino. Con lo scrittore
Antonio Moresco

Il film, una produzione indipendente realizzata da BACO Productions basata sul romanzo “La
lucina” (Mondadori, 2013; traduzione ceca “Světýlko”, Dybbuk, 2017) di Antonio Moresco,
presenta lo stesso Moresco nel ruolo del personaggio principale, un cast di attori non
professionisti e luoghi unici e remoti della Basilicata. La proiezione, in italiano con sottotitoli
in ceco, si terrà alla presenza dello scrittore e dei due registi. Organizza l’Istituto.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, previa prenotazione a: iicpraga@esteri.it
Giovedì 31 gennaio, ore 18.00
Sala piccola del Cinema Lucerna (Vodičkova 704/36, Praga 1)

17. ledna
výstava

Arte Praga 2019

Mezinárodní bienále „Arte Praga 2019“ nabídne výstavu více než 50 umělců, kteří svými díly
reprezentují tvůrčí značku „made in Italy“. Během udílení cen zazní také italská hudba: na
saxofon zahraje Massimo Baldino, člen kapely „Quisisona“. Akci pořádá Onlus ArtetrA ve
spolupráci s Italským kulturním institutem. Vstup volný. Vernisáž: ve čtvrtek 17. ledna od
18.00.
Výstava bude přístupná veřejnosti do pátku 25. ledna 2019 v následujících hodinách: pondělí
– čtvrtek: 9.00-13.00 / 14.00-17.00; pátek: 9.00-14.00; výjimečně bude otevřena také
v sobotu 19. a v neděli 20. ledna od 15.00 do 19.00.
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

22. ledna
Dějiny

Prezentace knihy Sergia Tazzera „Cecoslovacchia e Italia. Cent’anni di storia”
(Československo a Itálie. Sto let historie).

Při příležitosti oslav stého výročí otevření Velvyslanectví Italské republiky v Praze a navázání
diplomatických vztahů se v Italském kulturním institutu uskuteční prezentace knihy italského
novináře a spisovatele Sergia Tazzera. Kniha pojednává o historickém vývoji Československa
v období od první do třetí republiky až po vlastní vysvobození z komunistického režimu
sametovou revolucí a pozdější rovněž sametové rozdělení země na současnou Českou a
Slovenskou republiku. Prezentaci a diskusi s autorem povede prof. Pavel Helan (Univerzita
Karlova). Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu. Setkání bude probíhat v italském jazyce.
Koná se ve spolupráci s nakladatelstvím Kellermann.
Úterý 22. ledna v 18.00
Konferenční sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

31. ledna
film

Projekce filmu „La lucina“ Fabia Badolata a Jonnyho Costantina za účasti
spisovatele Antonia Moresca

Ve filmu, který vznikl v nezávislé produkci společnosti BACO Productions podle románu La
lucina (Mondadori, 2013; v překladu do češtiny „Světýlko“, Dybbuk, 2017) Antonia Moresca,
se v roli hlavního hrdiny představí sám autor knižní předlohy a spolu s ním se v něm objeví
neprofesionální herci. Film byl natočen v jedinečných historických místech kraje Basilicata.
Projekce v italštině s českými titulky se uskuteční za přítomnosti spisovatele a obou režisérů.
Pořádá Italský kulturní institut. Vstup je volný a vzhledem k omezenému počtu míst je nutná
rezervace na: iicpraga@esteri.it
Čtvrtek 31. ledna v 18.00
Malý sál Kina Lucerna (Vodičkova 704/36, Praha 1)

