Dal 5 al 10 febbraio
musica

Music and Arts Academy / Violin Masterclass di Maurizio Sciarretta e Jitka Hosprová
Una masterclass sullo studio del violino organizzata da Italia Arte Fest, Umbria Music Festival e
Festival “Procházky uměním”, con la collaborazione dell’Istituto. Partecipazione a pagamento
Info: http://prochazkyumenim.cz/
Dal 5 al 10 febbraio
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)

Dal 7 al 28 febbraio
arte

“Eva, la donna eterna” – In mostra opere della collezione dell’Associazione Italiana Ex-Libris
La mostra, incentrata sugli ex-libris, raccoglie oltre un centinaio di incisioni sul tema “Eva, la donna
eterna”. L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Ex-Libris e dall’Istituto, in collaborazione con
il comune di Bodio Lomnago e l’Associazione Culturale Xotaris. Ingresso libero
Vernissage mercoledì 7 febbraio, ore 18.00
Dal 7 al 28 febbraio, ore 10.00-13.00/14.00-18.00. Il venerdì ore 10.00-14.00.
Loggiato del primo piano dell’Istituto (Šporkova 14, Praga 1)

Dall’8 al 10 febbraio
musica

Concerti della Masterclass di violino
Concerti di chiusura della Masterclass. Suoneranno Jitka Hosprová, Vladimír Bukač, Karel
Untermüller, Vladimír Kroupa, Jiří Kabát, Petr Holman, Zbyněk Padourek e Pavel Ciprys, eseguendo
musiche dal repertorio di Albinoni, Rolla, Telemann, Bridge, Vranický, Lecrair e Jacob. Ingresso a
pagamento
Info: http://www.okproduction.cz/, http://prochazkyumenim.cz/

8 e 10 febbraio, ore 19.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)
9 febbraio, ore 19.00
Muzeum Bedřicha Smetany (Novotného lávka 1, Praga 1)

Dal 10 all´11 febbraio
teatro

Festival Andreini
Festival teatrale dedicato ad Isabella e Gian Battista Andreini, madre e figlio, entrambi attori e
scrittori di commedie per la compagnia “Comici gelosi”, operante nel XVII secolo in Europa. Le
rappresentazioni saranno messe in scena dalla compagnia teatrale Geisslers. In collaborazione con
l’Istituto. Ingresso a pagamento
Info: http://www.geisslers.cz/festival-andreini, http://www.vilastvanice.cz/.
10 e 11 febbraio
Vila Štvanice (Ostrov Štvanice 858, Praga 7)

13 febbraio
letteratura

Serata con la letteratura italiana
In occasione della pubblicazione del supplemento Italská literatura česky si terrà una serata dedicata
alla letteratura italiana contemporanea ed agli autori italiani tradotti in ceco, organizzata dall’Istituto
e dalla rivista “Literární noviny”. L’evento, condotto dalla curatrice Alice Flemrová, si svolgerà in
lingua ceca presso la “Literární kavárna”. Ingresso libero
Martedì 13 febbraio, ore 19.00
Literární kavárna (Řetězová 10, Praga 1)

16 febbraio
arte

Colori per la pace
In esposizione nella Sala Capitolare dell’Istituto una selezione di disegni realizzati da bambini e
raccolti in occasione della manifestazione “I colori per la pace”, progetto che ogni anno vede la
partecipazione di migliaia di piccoli autori da tutto il mondo. Organizzano l’Istituto e il Comune di
Sant’Anna di Stazzema. Ingresso libero
Venerdì 16 febbraio 2018, ore 11.00
Sala capitolare dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)

20 febbraio
musica

Concerto dell’oratorio “Maddalena ai piedi di Cristo” di Antonio Caldara
Concerto dell’orchestra e dell’ensemble vocale “Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704”, diretti dal
Maestro Václav Luks, con la partecipazione della soprano Francesca Aspromonte, della soprano Silvia
Frigato, del controtenore Benno Schachtner, del tenore Václav Čížek e del basso Hugo Oliveira.
L’oratorio risale al “periodo italiano” di Antonio Caldara, vicemaestro di cappella e compositore della
corte imperiale di Vienna di inizio Settecento. Il concerto è eseguito con la collaborazione
dell’Istituto. Ingresso a pagamento
Info: www.collegium1704.com/vstupenky, www.collegium1704.com
Martedì 20 febbraio 2018, ore 19.30
Teatro Rudolfinum, Sala Dvořák (náměstí Jana Palacha, Praga 1)

27 febbraio
musica

Concerto “Dialogo dell’abbandono”
Concerto degli artisti italiani Enrico Onofri, al violino, e Luca Guglielmi, al clavicembalo, organizzato
dall’Orchestra Sinfonica di Praga FOK. Saranno eseguite musiche di Johann Sebastian Bach, Giuseppe
Tartini e Jacob van Eyck. L’evento si svolge sotto gli auspici dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica
Ceca, Aldo Amati, e in collaborazione con l’Istituto. Ingresso a pagamento: 200, 260, 300 CZK
Info: www.fok.cz, www.enricoonofri.com, www.lucaguglielmi.com
Martedì 27 febbraio, ore 19.30
Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Dušní, Staré Město, Praga 1)

28 febbraio
letteratura

Presentazione del libro Io sono una stella a cura di Matteo Corradini
Incontro in lingua italiana per la presentazione del libro di Inge Auerbacher, Io sono una stella, a cura
di Matteo Corradini. L’opera narra, dal punto di vista dell’autrice, autentica testimone dell’esperienza
drammatica della deportazione ad opera dei nazisti, l’odissea vissuta nell’internamento nel campo di
Terezín. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Treno della memoria” e con
l’Istituto. Ingresso libero
Mercoledì 28 febbraio 2018, ore 16.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)

Od 5. do 10. února
hudba
Music and Arts Academy / Violin Masterclass pod vedením Maurizia Sciarretty a Jitky Hosprové
Mistrovské houslové kurzy, které požádá Italia Arte Fest a Umbria Music Festival ve spolupráci s
festivalem Procházky uměním a Italským kulturním institutem. Účast je placená.
Více na: http://prochazkyumenim.cz/
Od 5. do 10. února 2018
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

Od 7. do 28. února
umění

„Eva, věčná žena“ – výstava drobných grafik ze sbírek Italské asociace Ex libris
Výstava zaměřená na ex libris zahrnuje více než sto rytin na téma „Eva, věčná žena”. Akci pořádá
Italská asociace Ex libris a Italský kulturní institut ve spolupráci s obcí Bodio Lomnago a Xotaris Art
Forum. Vstup volný
Vernisáž proběhne ve středu 7. února v 18.00
Výstava bude přístupná do 28. února 2018 v následujících hodinách:
po-čt 10.00-13.00/14.00-18.00 a pá 10.00-14.00
Galerie v prvním patře Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

Od 8. do 10. února
hudba

Koncert „Velké violové gala aneb osm virtuózních viol” a dva koncerty konané na závěr
houslových mistrovských tříd
Koncert „Velké violové gala” se koná v rámci VI. ročníku festivalu „Procházky uměním”. Vystoupí Jitka
Hosprová, Vladimír Bukač, Karel Untermüller, Vladimír Kroupa, Jiří Kabát, Petr Holman, Zbyněk
Padourek a Pavel Ciprys. Program: Albinoni, Rolla, Telemann, Bridge, Vranický, Lecrair a Jacob.

Koncerty „Světové houslové talenty” a „Houslové klenoty baroka” jsou pořádány na závěr
mistrovských kurzů, jejichž hlavním organizátorem je Italia Arte Fest s uměleckým vedoucím
Walterem Attanasim.
Placené vstupné
Více na: http://www.okproduction.cz/, http://prochazkyumenim.cz/
8. a 10. února 2018 v 19.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
9. února 2018 v 19.00
Muzeum Bedřicha Smetany (Novotného lávka 1, Praha 1)

Od 10. do 11. února
divadlo

Festival Andreini
Divadelní festival věnovaný dílu Isabelly Andreini a jejího syna Gian Battisty Andreiniho, kteří byli oba
herci a dramatici společnosti „Comici gelosi” působící v 17. století v Evropě. V inscenacích vystoupí
divadelní společnost Geisslers. Koná se ve spolupráci s Italským kulturním institutem. Placené
vstupné
Více na: http://www.geisslers.cz/festival-andreini, http://www.vilastvanice.cz/
10. a 11. února 2018
Vila Štvanice (Ostrov Štvanice 858, Praha 7)

13. února
literatura

Večer s italskou literaturou
Večer věnovaný současné italské literatuře a dílům italských autorů přeloženým do češtiny se bude
konat u příležitosti vydání přílohy Italská literatura česky.
Organizují: Italský kulturní institut a redakce Literárních novin.
Moderuje editorka přílohy Alice Flemrová
Akce se bude konat v českém jazyce. Vstup volný
Úterý 13. února v 19.00
Literární kavárna (Řetězová 10, Praha 1)

16. února
umění

Barvy pro mír
V kapitulní síni Italského kulturního institutu budou vystavena dětská dílka posbíraná za účelem
projektu „Barvy pro mír“, kterého se každoročně účastní tisíce malých umělců z celého světa. Výstavu
organizuje Italský kulturní institut ve spolupráci s obcí Sant’Anna di Stazzema. Vstup volný
Pátek 16. února v 11.00
Kapitulní síň Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

20. února
hudba

Oratorium „Maddalena ai piedi di Cristo” Antonia Caldary
Na koncertu orchestru a vokálního souboru „Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704”, které řídí
Václav Luks, vystoupí jako sólisté Francesca Aspromonte (soprán), Silvia Frigato (soprán), Benno
Schachtner (kontratenor), Václav Čížek (tenor) a Hugo Oliveira (bas). Oratorium pochází z „italského
období” Antonia Caldary, který se zapsal do dějin hudby jako Vizekapellmeister a dvorní skladatel u
víděňského dvora na začátku 18. století. Koncert se koná ve spolupráci s Italským kulturním
institutem. Placené vstupné
Více na: www.collegium1704.com/vstupenky, www.collegium1704.com
Úterý 20. února 2018 v 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň (náměstí Jana Palacha, Praha 1)

27. února
hudba

Koncert „Dialog osamocení”
Koncert, na kterém vystoupí italští umělci Enrico Onofri (housle) a Luca Guglielmi (cembalo), pořádá
Symfonický orchestr hl. M. Prahy FOK. Program: Johann Sebastian Bach, Giuseppe Tartini a Jacob van
Eyck. Záštitu nad koncertem převzal velvyslanec Itálie v České republice J. E. pan Aldo Amati. Koná se
ve spolupráci s Italským kulturním institutem. Vstupné: 200, 260, 300,- Kč
Více na: www.fok.cz, www.enricoonofri.com, www.lucaguglielmi.com
Úterý 27. února v 19.30
Kostel sv. Šimona a Judy (Dušní ul., Staré Město, Praha 1)

28. února
literatura

Prezentace knihy Io sono una stella (Já jsem hvězda)
Setkání v italském jazyce u příležitosti prezentace knihy Inge Auerbacherové pod vedením Mattea
Corradiniho. Dílo vypráví pohledem autorky, která byla přímým účastníkem deportace nařízené
nacisty, o strastiplných událostech během internace v Terezíně.
Setkání je organizováno ve spolupráci s asociací „Treno della memoria“ (vlak paměti) a Italským
kulturním institutem. Vstup volný
Středa 28. února v 16.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

