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Cari Amici
dell’Istituto
Italiano di
Cultura
di Budapest,
molte cose, dopo la pausa estiva, a Settembre normalmente ricominciano con nuova lena e l’IIC non
fa eccezione, riprende la sua attività puntando in
particolare su un settore della cultura italiana che
gode di grande prestigio internazionale ed è molto
amato dal pubblico ungherese, il cinema! In collaborazione e all’interno del Festival del Cortometraggio (BUSHO Film Festival), dal 29 agosto al 3
settembre, l’IIC porta a Budapest le proiezioni del
Sedicicorto Film Festival di Forlì, in programma al
Cinema Art+ il 30 Agosto. Siamo orgogliosi di riproporre un gemellaggio tra una rassegna cinematografica ungherese e una italiana, grazie al quale
lo scorso anno alcuni cortometraggi italiani hanno
avuto grande successo in Ungheria.
Altri appuntamenti a cui i cinefili non dovranno
mancare sono la proiezione del film Il cielo cade di
A. e A. Frazzi il 27 settembre e del documentario
Perché sono un genio di S. Della Casa e F. Frisari
il 28 settembre, entrambi incentrati sulla singolare

figura di artista e cineasta Lorenza Mazzetti, espressamente invitata per l’occasione.
A proposito di letteratura, il concorso di poesia
“Salvatore Quasimodo” a Balatonfüred è giunto ormai alla sua XXVª edizione e la ricorrenza è degnamente celebrata: dal 7 al 9 di Settembre una serie
di eventi e incontri letterari scandirà sulle rive del
lago Balaton le tre giornate dedicate all’unico concorso al mondo che porta il nome del grande scrittore e poeta italiano. Una eccezionale coincidenza
permette poi di festeggiare il centocinquantesimo
anno dalla nascita di Luigi Pirandello nella cornice
letteraria del Premio Quasimodo con lo spettacolo teatrale L’uomo dal fiore in bocca, prodotto dalla
Compagnia del Teatro Kisfaludy in ungherese, con
il sostegno dell’IIC.
Al grande scrittore e commediografo, dal 18 al 21
settembre, l’IIC dedica altresì una piccola rassegna
cinematografica con la proiezione di 4 titoli ispirati
alla produzione letteraria pirandelliana.
A Budapest e fuori Budapest, seguite i programmi
dell’IIC per trascorrere un bellissimo mese di Settembre con noi!
Gian Luca Borghese
Addetto Reggente dell’IIC di Budapest

Kedves
Barátaink!
A nyári szünetet követően
szeptemberben ismét újult
erővel indul sok minden,
nincs ez másként a budapesti Olasz Kultúrintézet
életében sem: az olasz kultúra nemzetközileg elismert és a magyar közönség által egyik legkedveltebb
területének programjaival indítjuk az új évadot reflektorfényben a mozival!
Együttműködésben a BUSHO Rövidfilmfesztivállal
az Olasz Kultúrintézet Budapestre hozza a Forlìban megrendezésre kerülő Sedicicorto Film Festival filmjeit, melyek augusztus 31-én szerepelnek az
Art+ mozik műsorán. Büszkék vagyunk arra, hogy
a közönség ismét részese lehet az olasz és magyar
filmművészeti szemle tesvérkapcsolatának, melynek
köszönhetően tavaly néhány olasz rövidfilm nagy sikert aratott Magyarországon.
A mozikedvelők nem halaszthatják el szeptember
27-én az A.A. Frazzi rendezésében bemutatásra
kerülő “Leszakad az ég” című filmet, valamint szeptember 28-án S. Della Casa és F. Frisari rendezében
a “Perché sono un genio” című filmet. Mindkét ese-

mény központi figurája Lorenza Mazzetti, a filmvilág
ismert művésze, aki a bemutatókra érkezik Budapestre.
Az irodalom témakörében a Balatonfüredi “Salvatore
Quasimodo” költőverseny immár a XXV. kiadásához
ért, melyet méltó módon ünnepelnek meg szeptember 7-9. között különböző eseményekkel és irodalmi
találkozókkal. A rendezvények három napon keresztül zajlanak a Balaton partján a világon egyedülálló
költőverseny keretében, mely a nagy olasz író és költő nevét viseli. Véletlen egyebeesésnek köszönhetően a Quasimodo díj keretén belül ünnepeljük Luigi
Pirandello születésének 150. évfordulóját is a Kisfaludy Színház társulatának “A férfi, aki virágot hord a
szájában” magyar nyelvű darabjával, mely az Olasz
Kultúrintézet támogatásával valósul meg.
A nagy olasz író és drámaíró előtt Intézetünk egy rövidfilmszemlével tiszteleg szeptember 18. és 24. között, melyen négy, Pirandello ihlette filmet vetítünk.
Kövessék programjainkat Budapesten és a fővároson
kívül, hogy egy csodálatos szeptemberi hónapot tölthessenek velünk!
Gian Luca Borghese
Az Olasz Kultúrintézet
megbízott igazgatója

L’Istituto Italiano di Cultura di Budapest offre a partire da settembre corsi di lingua standard dal
livello principiante al livello avanzato.
I corsi di lingua standard sono quelli di sempre, ma prendendo in considerazione le richieste dei
nostri studenti abbiamo ampliato le nostre offerte aggiungendo corsi di lingua speciali in italiano.
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• CORSI DI LINGUA STANDARD

• CORSI DI LINGUA SPECIALI

I corsi di lingua standard sono organizzati in 6 livelli,
uno propedeutico all’altro.
Grazie al percorso didattico i nostri studenti possono
frequentare tutti e sei i livelli, acquisendo una solida
base della conoscenza dell’italiano.
1 livello (A1)
livello principiante
2 livello (A1)
3 livello (A2)
livello elementare
4 livello (A2)
5 livello (B1)
livello intermedio
6 livello (B1)
ultimo livello dei corsi di lingua
standard

A questi corsi possono iscriversi tutti gli studenti che
hanno almeno un livello B2 in italiano.
Le persone che non hanno frequentato un corso di lingua presso il nostro Istituto dovranno fare un test d’ingresso durante il periodo d’iscrizione.

La durata del corso di lingua standard è di
50 ore
/4 ore alla settimana
I nostri studenti possono scegliere i seguenti orari:
lun-mer
9.00-11.00/16.00-18.00/
18.00-20.00
mar-giov
9.00-11.00/ 16.00-18.00/
18.00-20.00
ogni venerdì
16.00-20.00
ogni sabato
9.00-13.00
Il numero minimo per poter formare un gruppo e far
partire un corso di lingua standard nell’orario segnalato
è di 8 persone.

L’Istituto offre gratuitamente la possibilità di un test a
chiunque sia interessato ai nostri corsi di lingua. In tal
modo sarà più facile capire quale sia il gruppo adatto al
proprio livello.
I nostri studenti che hanno frequentato tutti e sei i livelli possono iscriversi direttamente ad uno dei corsi di
lingua speciali, senza dover effettuare il test d’ingresso.
I corsi di lingua speciali sono i seguenti:
1. CORSI DI PERFEZIONAMENTO AI DIVERSI
LIVELLI (A PARTIRE DA SETTEMBRE):
Perf.(7B)
Perf. (8D)
Perf. (MA)

livello B1
livello B1/B2
livello B2 livello
intermedio superiore

A questo corso di lingua speciale possono partecipare
gli studenti i quali hanno un livello intermedio (B1/B2)
di conoscenza della lingua italiana.

Programma: lettura e analisi linguistica di articoli di
giornali, di brani letterari, opinioni personali, discussioni sugli argomenti letti, ascolto di interviste, ripasso
delle conoscenze grammaticali.
Perf. (12MA)
livello C1 livello avanzato
A questo corso possono iscriversi tutti gli studenti che
hanno almeno un livello B2 in italiano. Durante il corso
si parla molto, si fanno traduzioni dall’ungherese all’italiano e viceversa, si fa grammatica svolgendo esercizi
relativi ai livelli B2 e C1 e si leggono testi per poi creare
delle discussioni.
I libri utilizzati sono: „Grammatica avanzata della lingua
italiana” e „Quaderni del plida C1”.
La durata dei corsi di perfezionamento è di 50 ore /4 ore
alla settimana
2. CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME CELI
LIVELLO B2
La durata del corso è di 50 ore /4 ore alla settimana
3. CORSO DI CONVERSAZIONE
Per iscriversi al corso bisogna avere un livello B2 in italiano.
La durata del corso è di 30 ore / 2 ore alla settimana
Le lezioni del corso si svolgeranno ogni giovedì dalle
18.00-20.00 e, in caso di richiesta, anche ogni martedì
dalle 18.00-20.00 (numero minimo: 6 iscritti)
Bozza di programma del corso di conversazione per
l’A.A.2017/18:
• Attualità e vita quotidiana, mass media e linguaggio
giornalistico, un testo letterario, in famiglia, con gli
amici, in ufficio o in pizzeria. • Cosa diciamo? A chi ci
rivolgiamo? • Gergo e linguaggio ufficiale. • L’eleganza

dei suoni. • Valorizziamo la nostra lingua, concedendoci espressioni e definizioni che ci aiutino a comunicare
meglio e, sopratutto, a riappropriarci dei tempi e dei ritmi della comunicazione verbale. • Ascoltiamo la radio,
guardiamo la Tv, leggiamo il giornale, raccontiamo favole, ricordi, progetti per il futuro. • Scegliamo insieme
gli argomenti che caratterizzano la nostra quotidianità.
4. CORSO DI STORIA DELL’ARTE
La durata del corso è di 30 ore / 2 ore alla settimana
Il tema del nuovo semestre: l’arte del Rinascimento.
5. CORSO DI LINGUA ITALIANA PER BAMBINI
La durata del corso è di 30 ore / 2 ore alla settimana.
Orari: ogni sabato dalle 10.30-12.30
Il corso è rivolto ai bambini della fascia d’età compresa
tra cinque e undici anni, che frequentano l’ultimo anno
dell’asilo o la scuola elementare.
I bambini devono possedere già una conoscenza di base
della lingua che verrà progressivamente consolidata e
ampliata.
Il corso prevede un incontro settimanale di due ore durante il quale i bambini saranno impegnati in attività
ludico-didattiche finalizzate a sviluppare una maggiore
competenza in italiano e un rinforzo ed arricchimento
linguistico per gli studenti di madrelingua italiana.
Il percorso didattico non seguirà un sillabo predefinito
poiché, trattandosi di una multiclasse, le attività saranno
adattate alle particolari esigenze del gruppo formatosi,
con l’obiettivo di favorire l’interazione tra i bambini attraverso compiti da svolgere collettivamente o in coppia,
in un’atmosfera rilassata ed allegra.
L’Istituto Italiano di Cultura di Budapest offre non solo
corsi di lingua italiana per ungheresi ma anche corsi di

lingua ungherese per italofoni, dal livello principiante al
livello avanzato.
• Corso ungherese: principianti
• Corso ungherese: avanzato (2 semestre)
CORSO UNGHERESE: AVANZATO
(2 SEMESTRE)
La durata del corso è di 50 ore /4 ore alla settimana
Programma per l’A.A. 2017/18:
COMUNICAZIONE:
Caratteri umani → caratteri fisici e caratteri della personalità
Tempo → A che ora? Quando? Da quando a quando?
Chi/quando cosa fa?
Luoghi nella città → Dove/cosa si può fare? Dove vai?
Dove sei? Cosa fai il fine settimana? Dove? Di dove?
Prendere i mezzi di trasporto
GRAMMATICA:
• negazione del verbo ausiliare essere • aggettivo numerale davanti al sostantivo
• infinito presente: -ni e il verbo ausiliare modale → potere • verbi regolari con i suoni • frasi utili• congiunzioni • complemento di tempo → Quando? • verbi ausiliari
modali → volere/potere, complementi di luogo, suffissi.
PRESSO L’ISTITUTO È POSSIBILE SOSTENERE
TRE DIVERSI TIPI DI ESAMI DI LINGUA:
• CELI Università degli Studi di Perugia
• CILS Università degli Studi di Siena
• DITALS Università degli Studi di Siena
Per maggiori informazioni relative agli esami è possibile
rivolgersi alla segreteria dei corsi di lingua.
Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest è inoltre

possibile iscriversi ad un corso individuale, di italiano
che di ungherese.
L’Istituto offre questo tipo di corso alle persone che preferiscono frequentare un corso di lingua privato, oppure
in minigruppo (2-3 persone), alle quali serve una conoscenza speciale per raggiungere il loro scopo linguistico.
È possibile rivolgersi alla segreteria dei corsi di lingua
per avere maggiori informazioni.

Sessione autunnale 2017/18
Data d’inizio del nuovo semestre:

11 settembre 2017
Periodo di iscrizione:

da lunedì 28 agosto a venerdì 8 settembre
Durante il periodo d’iscrizione si può compilare un
test d’ingresso gratuitamente negli orari di apertura
della segreteria dei corsi.

Orari di apertura:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00-13.00
10.00-13.00/14.00-18.00
14.00-18.00
10.00-13.00
9.00-13.00

Contatti: segreteria dei corsi di lingua
Email: corsilingua.iicbudapest@esteri.it
Tel: 06 (1) 483-2040/111

A Budapesti Olasz Kultúrintézet ebben a félévben is elindítja nagy népszerűségnek örvendő standard nyelvtanfolyamait teljesen kezdő szinttől haladóig, szem előtt tartva a folyamatosan változó
igényeket. Olyan nyelvtanfolyamokkal próbáljuk meg bővíteni kínálatunkat mint a speciális tanfolyamok, illetve a különböző hobbi tanfolyamok olasz nyelven.

• STANDARD NYELVTANFOLYAMOK

• SPECIÁLIS NYELVTANFOLYAMOK

A standard nyelvtanfolyamok hat szinten indulnak,
ezek a szintek egymásra épülnek. A hallgatók félévről
félévre az összes szintet teljesíteni tudják, biztos nyelvi
alapot szerezve.

A speciális nyelvtanfolyamainkhoz B1 szintű nyelvi
ismerettel lehet csatlakozni.
Akik még nem tanultak Intézetünkben, de már rendelkeznek olasz nyelvtudással, lehetőséget biztosítunk
szintfelmérő teszt kitöltésére.

1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
5. szint
6. szint

(A1)
(A1)
(A2)
(A2)
(B1)
(B1)

Teljesen kezdő szint
Nyelvtanfolyamaink iránt érdeklődők számára ingyenes szintfelmérést biztosítunk minden beiratkozási
időszak alkalmával.
A standard nyelvtanfolyamokon belül
az utolsó szint

Standard nyelvtanfolyamok
időtartam: 50 óra
4 óra/hét
Választható időpontok:
Hétfő-Szerda vagy Kedd-Csütörtök 9.00-11.00 /
16.00-18.00 / 18.00-20.00 Péntek 16.00-20.00
Szombat 9.00-13.00

A BUDAPESTI OLASZ KULTÚRINTÉZET
NYELVTANFOLYAMAI
2017/18 TANÉV ŐSZI FÉLÉV

A fent jelzett időpontokban a különböző szintű nyelvi
csoportokat csak megfelelő számú jelentkező esetén
(min. 8 fő) tudjuk elindítani.

Azok a diákjaink, akik mind a hat standard szintet végigjárták Intézetünkben, automatikusan folytathatják
tanulmányaikat speciális tanfolyamaink egyikén:
1. PERFEZIONAMENTO TANFOLYAMOK
KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN
Időtartam: 50 óra
4 óra/hét
Az őszi félévben négy Perfezionamento tanfolyam indul megfelelő számú jelentkező esetén.
Perf. (7B) 1. félév
B1 szint
Perf. (8D) 2. félév
B1/B2 szint
Perf. (MA) 3. félév
B2 szint
A jelentkezés feltétele: B1/B2 szintű nyelvtudás.
Programterv: irodalmi szövegek és újságcikkek olvasása és nyelvi elemzése, olvasott témákban vélemény
kifejtése és megbeszélése, interjúk hallgatása, nyelvtani
ismeretek átismétlése.

Perf. (12MA)
C1 szint
A jelentkezés feltétele: legalább B2 szintű olasz
nyelvtudás
Programterv: beszélgetés, fordítás magyarról olaszra és olaszról magyarra, B2/C1 szintű nyelvtani feladatok megoldása, szövegértelmezés.
Tankönyv: Grammatica avanzata della lingua italiana
Quaderni del plida C1
2. CELI NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM B2 SZINT
Időtartam: 50 óra
4 óra/hét
3. OLASZ NYELVI TÁRSALGÁS
A jelentkezés feltétele: B2 szintű nyelvtudás
Időtartam: 30 óra
2 óra/hét
Órarend: Csütörtök 18.00-20.00 óra, de
igény esetén min. 6 főtől Kedd 18.00-20.00 óra
Programterv:
• Aktualitások és hétköznapi élet, tömegkultúra és az
újságírás nyelve, irodalmi szövegek • Beszélgetés családban, barátokkal, hivatalban vagy pizzériában
• Mit mondunk? • Kihez fordulunk? • Tolvajnyelv és
hivatalos nyelv • A hangzók eleganciája • Nyelvfejlesztés, kifejezések és definíciók használata a hatékonyabb
kommunikáció érdekében • A beszélt nyelv változatainak követése • Rádióhallgatás, televiziós műsorok
megtekintése, újságolvasás • Mesék, emlékek felidézése, jövőbeni tervek • Alakítjuk vagy használjuk a nyelvet? • Beszélgetés hétköznapi témákról
4. MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANFOLYAM
OLASZ NYELVEN
Időtartam: 30 óra
2 óra/hét
Programterv: A reneszánsz kor művészete

5. OLASZ NYELVTANFOLYAM
GYERMEKEKNEK
Időtartam: 30 óra
2 óra/hét
Órarend: minden szombaton 10.30-12.30
A tanfolyam 5-11 éves korú gyerekeknek szól, akik az
óvoda utolsó évét töltik vagy általános iskolába járnak.
A jelentkezés feltétele: alap szintű olasz nyelvtudás. A tanórák alatt a gyerekek nyelvtudása fokozatosan mélyül, szókincsük bővül.
A tanfolyamot heti egy alkalommal, szombatonként
két órában tartjuk, melyen a gyerekek játékos és szórakoztató tanítási módszert követve dolgoznak annak
érdekében, hogy olasz nyelvi készségük fejlődjön, az
olasz anyanyelvű diákok szókincse pedig gazdagodjon.
Ez a tanítási módszer nem előre meghatározott tanrend mentén halad, mivel a csoportot különböző korú
és tudásszintű gyerekek alkotják.
Ezáltal az órai munka a csoport igényeihez igazodik.
A gyerekek közötti interakciót az együttesen vagy párban megoldott feladatokon keresztül, oldott és vidám
légkörben.
A speciális nyelvtanfolyamok csoportjai min. 5 főtől
indulnak.
A Budapesti Olasz Kultúrintézet nem csak olasz nyelvtanfolyamokat kínál különböző szinteken, hanem gondol a hazánkban élő olasz anyanyelvűekre is, akiknek
munkája vagy tanulmányai miatt nélkülözhetetlenné
vált a magyar nyelv elsajátítása.
• Teljesen kezdő szintű magyar nyelvtanfolyam
(Megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk el)
• Haladó szintű nyelvtanfolyam (2. félév)

HALADÓ SZINTŰ NYELVTANFOLYAM (2. FÉLÉV)
Időtartam: 50 óra
4 óra/hét
Programterv: KOMMUNIKÁCIÓ
Emberi tulajdonságok → (külső/belső tulajdonságok),
Az idő → Hány órakor? Mettől meddig? Ki mikor mit
csinál? Mikor? Mettől meddig? Helyek a városban →
Hol mit lehet csinálni? Hova mész? Hol vagy? Mi a
hétvégi programja? Hova? Hol? Honnan? Mivel közlekedik a városban? Útbaigazítás: irányok
NYELVTAN
• Többszörös toldalékolás → a birtokos személyjelek:
-ja/-je/-a/-e, a birtokos személyjel helye • a létige (van)
tagadása • számnév a főnév előtt: két virág • a főnévi
igenév: -ni és a tud segédige • szabályos igék kötőhanggal: -ít, két mássalhangzó • hasznos mondatok • kötőszók • az időhatározó: Mikor? • segédigék: szeret, tud,
akar • helyhatározók, toldalékok
NYELVVIZSGA LEHETŐSÉGEK AZ OLASZ
INTÉZETNÉL:
• CELI, Perugiai Egyetem nyelvvizsga típusa
• CILS, Sienai Egyetem nyelvvizsga típusa
• DITALS Sienai Egyetem nyelvvizsga típusa
Amennyiben a felsorolt nyelvvizsgákkal kapcsolatban
bővebb információkat szeretne kapni, forduljon tanfolyami titkárságunkhoz.
MAGÁNÓRA
A Budapesti Olasz Kultúrintézetben lehetőség van magán nyelvórákon való részvételre.
Ezt a nyelvtanulási formát azoknak ajánljuk, akik szívesebben tanulnak egyénileg vagy kis csoportban, és speciális
felkészítést igényő nyelvtudás megszerzésére van szükségük.
A magán nyelvóra lehetőségekkel kapcsolatban bővebb
információért forduljon tanfolyami titkárságunkhoz.

2017/18 őszi félév:
Tanfolyamok indulása:

2017. szeptember 11., hétfő
Szintfelmérő teszt írásával
egybekötött
beiratkozási időszak:

2017. augusztus 28. – szeptember 8.
Szintfelmérő teszt írása
a tanfolyami titkárság
nyitvatartási idejében.
Nyitvatartás:
hétfő
10.00-13.00
kedd
10.00-13.00/14.00-18.00
szerda
14.00-18.00
csütörtök
10.00-13.00
péntek
9.00-13.00
Kapcsolat:
Tanfolyami titkárság
Email: corsilingua.iicbudapest@esteri.it
Tel: 06 (1) 483-2040/111
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25° Incontro Internazionale
di Poeti “Salvatore
Quasimodo”

25. “Salvatore Quasimodo”
Nemzetközi Költőtalálkozó

Nell’ambito dell’edizione giubilare dell’Incontro
sono previsti tra gli altri eventi letterari,
mostre, un concorso indetto in occasione delle
celebrazioni pirandelliane e lo spettacolo teatrale
in ungherese “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi
Pirandello della Compagnia Teatrale del Teatro
Kisfaludy.
Organizzato dal Comune di Balatonfüred in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e
I Quaderni della Brianza

A jubileumi évforduló alkalmából többek
között irodalmi találkozókra, kiállításokra,
a Pirandello-emlékévre szervezett versenyre,
valamint a Kisfaludy Színház Társulata
előadásában Luigi Pirandello A férfi, aki virágot
hord a szájában című darabjának bemutatójára
kerül sor.
Balatonfüred Városának szervezésében az Olasz
Kultúrintézet támogatásával és az I Quaderni della
Brianza együttműködésével
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SALA FEDERICO FELLINI – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

[ CINEMA ] [ CINEVIDEOCLUB ]

Nessuno mi può
giudicare
(2011 – 95’)
Regia: Massimiliano Bruno
Interpreti: Paola Cortellesi, Raoul Bova,
Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina
Guzzanti, Dario Cassini, Massimiliano Bruno,
Giovanni Bruno, Hassan Shapi, Valerio Aprea,
Pasquale Petrolo (aka Lillo),
Lucia Ocone, Awa Ly, Pietro De Silva;
Sceneggiatura: Massimiliano Bruno,
Edoardo Falcone, Fausto Brizzi;

Fotografia: Roberto Forza;
Montaggio: Luciana Pandolfelli;
Scenografia: Sonia Peng;
Costumi: Alberto Moretti;
Musica: Giuliano Taviani, Carmelo Travia;
Produttore: Fulvio Lucisano,
Federica Lucisano;
Produzione: IIF Italian International Film,
Rai Cinema;
Distributore: 01 Distribution; Cattleya;
Italia; Universal pictures International
italy;
Vendite estere: Rai Trade; Paese: Italia

La trentacinquenne Alice vive in una bella
villetta di Roma nord, ha un marito, un figlio di
nove anni e tre domestici extra-comunitari.
La sua caratteristica principale e la superficialità
ma annovera tra le sue qualità anche l’antipatia

e il classismo. La sua vita sembra un sogno
dorato ma si rivelerà ben presto un incubo.
Suo marito, imprenditore nel ramo dei sanitari,
muore in un incidente e lei rimane sul lastrico
con enormi debiti da saldare e con lo
spauracchio che i servizi sociali le portino via
il figlio. A questo punto Alice e suo figlio

Filippo lasciano i quartieri alti e sono costretti
ad andare a vivere in periferia, nel palazzo del
cameriere Aziz. Bel trauma! Alice deve
inventarsi qualcosa per salvare la sua vita e
quella del figlio e l’unico modo possibile per
guadagnare molto denaro in poco tempo e fare
il mestiere più antico del mondo. Si informa
su internet e si fa dare una mano da una escort
di professione: Eva, una trentenne bellissima
apparentemente superficiale e cinica.
Sarà lei a introdurre Alice nel mondo che conta.
Alice avrà a che fare con artisti, politici,
imprenditori, personaggi sportivi e tutta la vasta
gamma di clienti tipici delle signorine d’alto
bordo. Certo all’inizio è molto dura perché
Alice, oltre a non essere sexy, e anche una vera
imbranata e non ha proprio le caratteristiche
per fare “il mestiere”, poi perÒ la donna si tappa
il naso e spinta dal bisogno si butta a capofitto
nella sua “missione”.
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FEDERICO FELLINI TEREM – OLASZ KULTÚRINTÉZET

[ MOZI ] [ FILMKLUB ]

Senki sem ítélkezhet
felettem
(2011 – 95’)
Rendezte: Massimiliano Bruno
Szereplők: Paola Cortellesi, Raoul Bova,
Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina
Guzzanti, Dario Cassini, Massimiliano Bruno,
Giovanni Bruno, Hassan Shapi, Valerio Aprea,
Pasquale Petrolo (aka Lillo), Lucia Ocone,
Awa Ly, Pietro De Silva;
Forgatókönyv: Massimiliano Bruno, Edoardo
Falcone, Fausto Brizzi;

Fényképezte: Roberto Forza;
Vágó: Luciana Pandolfelli;
Díszlet: Sonia Peng;
Jelmez: Alberto Moretti;
Zene: Giuliano Taviani, Carmelo Travia;
Producer: Fulvio Lucisano, Federica
Lucisano;
Gyártó: IIF Italian International Film,
Rai Cinema;
forgalmazza: 01 Distribution; Cattleya;
Italia; Universal pictures International
italy;
Külföldön forgalmazza: Rai Trade;
Ország: Italia

Alice 35 éves, egy szép villa lakója. Róma északi
részén él férjével, kilenc éves fiával és három
harmadik világbeli háztartási alkalmazottal.
Fő jellemzője a felületesség, de tulajdonságai

között szerepel az ellenszenv és az osztálygőg
is. Élete egy tündérmesének tűnik, de gyorsan lidercnyomássá válik. Vállalkozó férje egy
balesetben életét veszti és ezért szinte az utcára
kerül nagy adóssággal a nyakában és állandóan
attól rettegve, hogy a gyámhatóság elveszi tőle a
fiát. Idáig jutva Alice és fia, Filippo elhagyják az

előkelő negyedet, kénytelenek a külvárosba
költözni, abba a házba, ahol az inasuk,
Aziz lakik. Micsoda megrázó változás!
Alicenek ki kell találnia valamit, hogy megmentse a sajat és a fia életét. Az egyetlen mód
arra, hogy rövid idő alatt nagy jövedelemre
tegyen szert, a világ legősibb mesterségének
űzése. Interneten tájékozódik, és egy hivatásos
escorttól a harmincéves, gyönyörű, látszólag
felületes és cinikus Evatól kér tanácsot.
Ő lesz a vezetője abban a világban, ami ezentúl
számít. Alice-nek dolga lesz művészekkel,
politikusokkal, vállalkozókkal, sportolókkal és
más hasonló ügyféllel, az ilyen hölgyek tipikus
ügyfeleivel. Bizony a kezdet nagyon nehéz,
Alice azon túl, hogy nem szexi, szerencsétlen
is, és egyáltalán nem rendelkezik a „mesterség”
űzéséhez szükséges adottságokkal. Később mély
lélegzetet vesz, és a szükségtől hajtva fejest ugrik
a „küldetésébe”.
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DEBRECEN, TEATRO CSOKONAI – KOSSUTH U. 10.

DEBRECEN, CSOKONAI SZÍNHÁZ – KOSSUTH U. 10.

[ MUSICA ] [ CONCERTO ]

[ ZENE ] [ KONCERT ]

Daniele Lazzari,
chitarra classica
Graziano Schiavone,
flauto traverso

Daniele Lazzari,
klasszikus gitár
Graziano Schiavone,
fuvola

In programma musiche di M. Giuliani,
N. Paganini, Carulli/Rossini, G. Fauré,
A. Piazzolla.

Műsoron M. Giuliani, N. Paganini,
Carulli/Rossini, G. Fauré, A. Piazzolla művei.

A cura dell’Istituto Italiano di Cultura nell’ambito
dell’ Italian Business Day organizzato dalla Camera
di Commercio Italiana per l’Ungheria

Az Olasz Kultúrintézet gondozásában, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara által szervezett
Italian Business Day keretében
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SALA FEDERICO FELLINI – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

FEDERICO FELLINI TEREM – OLASZ KULTÚRINTÉZET

[ CINEMA ]

[ MOZI ]

CICLO DEDICATO A LUIGI
PIRANDELLO PER IL 150°
ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA

LUIGI PIRANDELLO-FILMSZEMLE
AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Enrico IV

IV. Henrik

(1984 – 85’)

(1984 – 85’)

Regia di Marco Bellocchio.
Interpreti: Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale, Leopoldo Trieste, Paolo
Bonacelli, Latou Chardons.
Sceneggiatura: Marco Bellocchio, Tonino
Guerra, dall’ „Enrico IV” di Luigi Pirandello.
Fotografia: Giuseppe Lanci.
Musiche: Astor Piazzolla.

Rendezte: Marco Bellocchio
Szereplők: Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale, Leopoldo Trieste, Paolo
Bonacelli, Latou Chardons.
Forgatókönyv: Marco Bellocchio, Tonino
Guerra, Luigi Pirandello „IV. Henrik” című
műve alapján.
Fényképezte: Giuseppe Lanci.
Zene: Astor Piazzolla.
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FEDERICO FELLINI TEREM – OLASZ KULTÚRINTÉZET

[ CINEMA ]

[ MOZI ]

CICLO DEDICATO A LUIGI
PIRANDELLO PER IL 150°
ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA

LUIGI PIRANDELLO-FILMSZEMLE
AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Kaos

Káosz

(1984 – 157’)
Regia di Paolo e Vittorio Taviani.
Interpreti: Franco Franchi, Ciccio Ingrassia,
Omero Antonutti, Enrica Maria Modugno,
Anna Malvica, Massimo Bonetti.
Sceneggiatura: Tonino Guerra, Paolo e
Vittorio Taviani, dalle novelle „L’altro
figlio”, „Mal di luna”, „La giara”, „Requiem” di
Luigi Pirandello. Fotografia: Giuseppe Lanci.
Musiche: Ennio Morricone, Nicola Piovani.

(1984 – 157’)
Rendezte: Paolo e Vittorio Taviani.
Szereplők: Franco Franchi, Ciccio Ingrassia,
Omero Antonutti, Enrica Maria Modugno,
Anna Malvica, Massimo Bonetti.
Forgatókönyv: Tonino Guerra, Paolo e
Vittorio Taviani, Luigi Pirandello „L’altro
figlio”, „Mal di luna”, „La giara”, „Requiem”
novellái alapján. Fényképezte: Giuseppe Lanci.
Zene: Ennio Morricone, Nicola Piovani.
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SALA FEDERICO FELLINI – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

FEDERICO FELLINI TEREM – OLASZ KULTÚRINTÉZET

[ CINEMA ]

[ MOZI ]

CICLO DEDICATO A LUIGI
PIRANDELLO PER IL 150°
ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA

LUIGI PIRANDELLO-FILMSZEMLE
AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Le due vite di Mattia
Pascal

Mattia Pascal két élete

(1985 – 150’)
Regia di Mario Monicelli. Interpreti: Marcello

Mastroianni, Flavio Bucci, Laura Morante,
Laura del Sol, Caroline Ber, Senta Berger
Bernard Blier. Sceneggiatura: Suso Cecchi
d’Amico, Ennio De Concini, Amanzio Todini,
Mario Monicelli, da „Il fu Mattia Pascal” di Luigi
Pirandello. Fotografia: Camillo Bazzoni.
Musiche: Nicola Piovani.

(1985 – 150’)
Rendezte: Mario Monicelli. Szereplők: Marcello

Mastroianni, Flavio Bucci, Laura Morante,
Laura del Sol, Caroline Ber, Senta Berger
Bernard Blier.
Forgatókönyv: Suso Cecchi d’Amico, Ennio De
Concini, Amanzio Todini, Mario Monicelli,
Luigi Pirandello „Mattia Pascal két élete” című műve
alapján.
Fényképezte: Camillo Bazzoni.
Zene: Nicola Piovani.

20

SZEPTEMBERI

SETTEMBRE

21

SZEPTEMBERI
PROGRAM
PROGRAMMA

SETTEMBRE
|
|

GIOVEDÌ | 21 SETTEMBRE
ore 18.00 |

|

2017

|

|
|

2017 | SZEPTEMBER 21 | CSÜTÖRTÖK
18.00 óra |

|

SALA FEDERICO FELLINI – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

FEDERICO FELLINI TEREM – OLASZ KULTÚRINTÉZET

[ CINEMA ]

[ MOZI ]

CICLO DEDICATO A LUIGI
PIRANDELLO PER IL 150°
ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA

LUIGI PIRANDELLO-FILMSZEMLE
AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

La scelta

La scelta

(2015 – 86’)

(2015 – 86’)

Regia di Michele Placido.

Rendezte: Michele Placido.

Interpreti: Raoul Bova, Ambra Angiolini,

Szereplők: Raoul Bova, Ambra Angiolini,
Valeria Solarino, Michele Placido.
Forgatókönyv: Michele Placido, Giulia Calenda,

Valeria Solarino, Michele Placido.
Sceneggiatura: Michele Placido, Giulia
Calenda, dalla commedia „L’innesto” di Luigi

Luigi Pirandello „L’innesto” műve alapján.

Pirandello.

Fényképezte: Arnaldo Catinari.

Fotografia: Arnaldo Catinari.

Zene: Luca D’Alberto.

Musiche: Luca D’Alberto.
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Montaggio: Amedeo Salfa

Scenografia: Mario Garbuglia
Costumi: Carlo Diappi
Musica: Luis Bacalov

[ CINEMA ]

Incontro con la regista e scrittrice
Lorenza Mazzetti

Presentato da: Silvia D’Amico Bendicò
Produttore: Silvia D’Amico Bendicò
Produzione: Parus Film, Rai Cinema,
con il contributo del Mibac
Distributore: Istituto Luce

Proiezione del film
Il cielo cade (2000 – 103’),
tratto dal suo omonimo romanzo
Regia di Andrea e Antonio Frazzi
Interpreti: Isabella Rossellini, Jeroen Krabbè,
Barbara Enrichi, Gianna Giachetti,
Luciano Virgilio, Bettina Giovannini, Mauro
Marino, Bruno Vetti, Veronica Niccolai, Lara
Campoli, Elena Sofonova, Paul Brooke
Sceneggiatura: Suso Cecchi D’Amico
Fotografia: Franco Di Giacomo

Vendite estere: Rai Tradde

Estate ‘44, Toscana. Penny e sua sorella Baby,
rimaste orfane, vanno a vivere con gli zii in
una villa in campagna. La zia è sposata con un
affascinante intellettuale ebreo tedesco, amante
della musica e dell’arte. Penny fa la conoscenza
del mondo straordinario che ruota attorno
all’isola felice di questa villa e dei suoi stravaganti ospiti, del mondo contadino che alla villa
fa capo. Nel giro di breve tempo Penny è travol-

ta da piccoli e grandi eventi: l’amicizia con i figli
dei contadini, la scuola, la presa di coscienza di
una realtà crudele ed ineluttabile, la scoperta
dei primi palpiti amorosi, l’amicizia con un
dolente generale tedesco consapevole e gentile,
la fascinazione esercitata dallo zio Wilhelm,
paladino di giustizia. La fine della guerra coinciderà con il tragico ed inutile sacrificio della famiglia Einstein: la zia e le due cuginette saranno
barbaramente massacrate dai tedeschi in fuga,
sopraffatto dal dolore lo zio si suiciderà.
Partecipa alla serata il regista Edoardo Salerno.
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Jelmez: Carlo Diappi
Zene: Luis Bacalov

Bemutatja: Silvia D’Amico Bendicò
Producer: Silvia D’Amico Bendicò

[ CINEMA ]

Gyártó: Parus Film, Rai Cinema, a Mibac

Találkozó Lorenza Mazzettivel
rendezővel és íróval

támogatásával

A Leszakad az ég
(2000 – 103’) című film vetítése
Rendezte: Andrea e Antonio Frazzi
Szereplők: Isabella Rossellini, Jeroen Krabbè,
Barbara Enrichi, Gianna Giachetti, Luciano
Virgilio, Bettina Giovannini, Mauro Marino,
Bruno Vetti, Veronica Niccolai, Lara Campoli,
Elena Sofonova, Paul Brooke
Forgatókönyv: Suso Cecchi D’Amico
Fényképezte: Franco Di Giacomo
Vágó: Amedeo Salfa

Forgalmazza: Istituto Luce|
Külföldön forgalmazza: Rai Tradde

Toscanában járunk, 1944 nyarán. Penny és testvére, Baby árván maradnak és a nagybácsiékhoz
költöznek egy vidéki villába. A nagynéni férje
egy elbűvölő férfi, egy zsidó-német értelmiségi,
aki imádja a zenét és a művészetet.
Penny megismerkedik azzal az egyedi világgal,
mely átjárja ezt a boldog szigethez hasonlatos villát, megismerkedik a villa különleges
vendégeivel, akik a paraszti világból látogatnak
a házba.

Rövid idő alatt Pennyt fontos és kevésbé fontos
események sora sodorja magával: a parasztemberek fiainak barátsága, az iskola, a kegyetlen
valóságra való ráébredés, az első szerelem csírái,
egy kedves és öntudatos német tábornokkal
való barátsága, valamint Wilhelm nagybácsi –
az igazság bajnokának – bűvölete.
A második világháború vége egybeesik az
Einstein család tragikus és hiábavaló halálával:
a nagynénit és a kis unokatestvéreket a menekülő németek barbár módon lemészárolják.
A fájdalomtól megtört nagybácsi öngyilkos lesz.
Az esten részt vesz Edoardo Salerno,
filmrendező.
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FEDERICO FELLINI TEREM – OLASZ KULTÚRINTÉZET

[ CINEMA ]

[ MOZI ]

Incontro con la regista e scrittrice
Lorenza Mazzetti e proiezione
del film

Találkozó Lorenza Mazzetti
rendezővel és íróval

„Perché sono un genio”

(2016 – 62’)

A „Perché

sono un

genio” (2016 – 62’)
című film vetítése

di Steve Della Casa e Francesco Frisari.
Con la partecipazione del regista Edoardo Salerno.

Rendezte: Steve Della Casa és Francesco Frisari.
Edoardo Salerno rendező részvételével.

|

[ BIBLIOTECA ]
www.iicbudapest.esteri.it/ La biblioteca
Orario di apertura:
Lunedì-Martedì: 14.00-18.00
Mercoledì-Giovedì: 10.00-13.00 / 14.00-18.00
Venerdì: 10.00-13.00
■ Tel. : +36 1 483 2040/108
■ biblioteca.iicbudapest@esteri.it
■ I servizi della biblioteca sono disponibili a tutti i soci.
■ Le iscrizioni possono essere effettuate personalmente negli
orari di apertura della stessa.
■ La tassa annuale dell’iscrizione è pari a 2.000,- Ft.
■ L’iscrizione per pensionati e studenti sotto i 26 anni prevede
una riduzione del 50% esibendo un documento d’identità.
■ Per i corsisti dell’Istituto l’iscrizione alla biblioteca IIC
è gratuita e valida per un anno.
■ Si possono prendere in prestito libri, dvd e cd
(massimo 3 per volta).
■ Il prestito dei libri dura tre settimane e può essere
prolungato due volte per altre tre settimane.
■ Il prestito di dvd e cd è consentito per una sola settimana.
■ Per i dvd è richiesto un deposito cauzionale di 1.000,- Ft
per ognuno, rimborsato al momento della restituzione.

[ KÖNYVTÁR ]
www.iicbudapest.esteri.it/ Könyvtár
Nyitva tartás:
Hétfő-Kedd: 14.00-18.00
Szerda-Csütörtök:
10.00-13.00 / 14.00-18.00
Péntek: 10.00-13.00
■ Tel. : +36 1 483 2040/108
■ biblioteca.iicbudapest@esteri.it
■ A könyvtár szolgáltatásait a könyvtárba
beiratkozott személyek vehetik igénybe.
■ A könyvtárba beiratkozni személyesen lehet
a könyvtár nyitva tartási idejében.
■ A beiratkozás egy naptári évre érvényes
a beiratkozás napjától számítva.

■ A beiratkozás éves díja: 2000,-Ft.
■ Nyugdíjasok és 26 év alatti diákok 50%-os
kedvezménnyel iratkozhatnak be.
■ Az Intézet nyelvtanfolyamos hallgatói
ingyenesen iratkozhatnak be a könyvtárba,
mely tagság a következő egy évre érvényes.
■ Könyvtárunkban könyvek, dvd-k és cd-k
kölcsönzésére van lehetőség.
■ Egy alkalommal összesen három tételt
(könyv, cd, dvd) lehet kölcsönözni.
■ A könyveket 3 hétre lehet kikölcsönözni, és
kétszer lehet hosszabbítani további 3 hétre.
■ A dvd-k egy hétre adhatók ki 1000,- Ft /dvd
letéti díj ellenében.

Per accedere ai programmi dell’Istituto Italiano di Cultura
bisogna essere muniti della tessera di socio.
Le date dei programmi indicati potrebbero subire modifiche indipendenti
dalla nostra volontà.

Az Olasz Kultúrintézet programjainak látogatása tagsági
kártyához kötött.
A feltüntetett dátumok és programok rajtunk kívül álló okokból
változhatnak.

1088 BUDAPEST – BRÓDY SÁNDOR U. 8.
TEL: 483 2040
iicbudapest@esteri.it
www. iicbudapest.esteri.it
FACEBOOK: www.facebook.com/IICBUDAPEST

