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V okviru projekta Svet med nami vsako leto pripravljamo predstavitveni teden kulture izbrane države.
Pri tem sodelujemo s številnimi zunanjimi sodelavci,
sorodnimi javnimi zavodi, tujimi veleposlaništvi in
posamezniki, ki so si v Sloveniji našli novo domovino. V raznovrstnem programu za odrasle in otroke
spoznavamo kulturo daljnih dežel s predavanji,
literarnimi dogodki, filmskimi projekcijami, razstavami, izobraževalnimi delavnicami, otroci pa spoznavajo bogato dediščino tujih dežel skozi pravljice
in ustvarjalne delavnice. V preteklih letih smo okusili
delček starodavne kulturne dediščine Grčije, zibelke
evropske civilizacije, se seznanili z eksotično kulturo
Japonske, uživali v literaturi, plesu in glasbi barvite
Španije ter spoznavali slikoviti kulturi starodavne
Indije in Kitajske. Predstavili smo tudi izredno bogato zgodovinsko in kulturno dediščino kozmopolitske
Francije in tradicionalne Irske. Letos pa projekt Svet
med nami posvečamo kulturi Italije.
S projektom Svet med nami želimo širiti obzorja,
spoznavati bogastvo različnih kultur, zbliževati ljudi
različnih narodnosti, iskati lepoto drugačnosti, premagovati predsodke ter pokazati, kako so razlike, ki
se včasih zdijo nepremostljive, pravzaprav majhne
in nepomembne.

In the framework of our annual project “The World Among
Us” (Svet med nami), we bring the culture of one country
to an audience during week of events. Our partners in the
project are generally individual external associates, related
public institutions, foreign embassies and individuals from
other countries who have found a new home in Slovenia.
Each year a diverse programme of events tries to bring the
culture of a country into focus for an audience through
lectures, literary events, film screenings, exhibitions, and creative workshops. Children can learn about the rich cultural
heritage of this country by attending story readings and
taking part in children’s workshops. In recent years, we have
taken a glimpse at the antique cultural heritage of Greece,
the cradle of European civilization. We have acquainted
ourselves with the exotic culture of Japan, enjoyed the literature, dance, and music of colorful Spain, discovered the picturesque culture of ancient India and China and explored
rich historic and cultural heritage of France and Ireland.

Teden Italijanske kulture

The World Among us project is designed to expand horizons, showcase the riches of other cultures, bring together
people of different nationalities in search of the beauty
of uniqueness, to transcend prejudice and to prove that
differences that may seem insurmountable at times are
in fact trivial and of little significance. This year we put a
spotlight on Italy’s cultural tradition.

Italija je tudi dežela izjemnih naravnih danosti, ki jo krasi slikovita pokrajina goratega apeninskega polotoka ter
bujna vegetacija, ki jo omogoča milo sredozemske podnebje ter tudi dramatična alpska krajina skrajnega severa.
Sprehodi skozi njene brezčasne srednjeveške vasice, ki se s svojo kamnito arhitekturo skoraj zlijejo s krajino, okrašeno z vedutami brezštevilnih gradov, ki krasijo italijansko podeželje in starodavna mesta, se zdijo kot nekakšno
vračanje v samo bit začetkov skupnega evropskega prostora oziroma iskanja naših skupnih korenin. Nikjer v
Evropi ni mogoče na vsakem koraku srečati toliko antične ali srednjeveške kulturne dediščine kot v Italiji.

Italija je dežela bogate zgodovinske in kulturne dediščine od megalitske kulture skrivnostnih Sardov do
neindoevropskih ljudstev, kot so bili Etruščani, ki so po slikovitem podeželju notranjosti apeninskega polotoka pustili monumentalno arhitekturno zapuščino. V tem konglomeratu kultur so med italskimi ljudstvi
svoje sledi pustile tudi cvetoče, obalne grške kolonije ter tudi bojeviti Kelti severa Italije, ki so bili kasneje
priča vzponu prve velike evropske civilizacije antičnega Rima, ki je omogočila prvo idejo enotne evropske
kulture in skupne civilizacije. Srednjeveška zgodovina apeninskega polotoka kasneje prinese tudi razcvet
cvetočih mest severa Italije, kot so bile Firence, Pisa, Benetke, Genova itd., kjer so nastale ideje humanizma in
renesanse, ki so oznanjale novo obdobje evropskega kulturnega prostora in drugačnih idej. Italijanska renesansa porodi umetnike, učenjake, mislece, kot so bili Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo, Machiavelli,
ki postanejo nosilci preporoda in znanilci nove dobe. Italijanski prostor ne navsezadnje s svojimi raziskovalci, kot so bili Marco Polo, Krištof Kolumb, Amerigo Vespucci, odstre Evropi nove horizonte oziroma novo
dobo širitve evropskega kulturnega prostora in idej. Sodobna zgodovina in nastanek nacionalnih držav v
času »risorgimenta« in Camilla Cavourja ter Giuseppa Garibaldija vzbudi občutek skupne narodne zavesti in
iskanja lastne identitete, ki končno privede do političnega, kulturnega in lingvističnega poenotenja Italije
na prostoru, ki do takrat nikoli ni bil povsem homogen.
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Zgodba Italije je tudi zgodba odprtosti, širine,
svobodomiselnosti, svetovljanstva in tudi izseljevanja, ki so jo povzročili demografski in ekonomski razlogi. Več zgodovinskih tokov izseljevanja je
povzročilo, da veliko Italijanov živi v ZDA, Avstraliji,
Nemčiji itd., kjer uspešno ohranjajo svojo kulturno
identiteto. Italija je tudi prostor odprtosti duha,
idej, podjetnosti in izjemnega uspeha na področju
arhitekture, industrijskega oblikovanja, mode, glasbe, umetnosti, kulinarike itd., ki temu prostoru daje
posebno kulturno identiteto, v kateri sta tesno in
neločljivo povezani tradicija in sodobnost.
Lakovič Mare
vodja kulturnih programov

Settimana della cultura italiana
L'Italia possiede un vasto patrimonio storico-culturale, a cominciare dalle tracce della misteriosa cultura
megalitica della Sardegna, dai monumentali resti che popoli non indoeuropei come gli Etruschi lasciarono
nella variopinta campagna della penisola. In questa molteplicità di culture lasciarono la propria impronta
anche le fiorenti colonie costiere greche e i battaglieri Celti del Nord Italia, che in seguito furono testimoni
dell’ascesa del primo grande processo di civilizzazione europea, a opera degli antichi Romani, portatori
di una nuova idea di cultura continentale comune e unitaria. La storia medievale della penisola italiana
condurrà alla fioritura di ricche città, come Firenze, Pisa, Venezia, Genova, dove nacquero le idee dell’Umanesimo e del Rinascimento, anticipatrici di una nuova età dello spazio culturale europeo e di punti di vista
del tutto originali per l’epoca. Il Rinascimento italiano genera artisti, studiosi, filosofi come Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Galileo, Machiavelli che si rivelarono alfieri di un rinnovamento intellettuale. Non ultimo, esploratori italiani quali Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci svelarono all’Europa nuovi
orizzonti, ossia nuovi territori per l’estensione della sfera culturale e delle idee europee. La storia moderna
e l’avvento degli stati nazionali nel periodo del “Risorgimento”, con l’apporto di personaggi quali Camillo
Cavour e Giuseppe Garibaldi, accendono il sentimento di una coscienza popolare e la ricerca di una propria
identità, che si risolvono in un’unificazione politica, culturale e linguistica dell’Italia, in un territorio che fino
ad allora era frammentario e non del tutto omogeneo.
L’Italia è anche un Paese di straordinarie ricchezze naturali, impreziosito dai pittoreschi paesaggi montuosi
degli Appennini, con una vivida vegetazione resa possibile dal mite clima mediterraneo, e anche dal paesaggio più aspro delle zone alpine più settentrionali. Le passeggiate attraverso villaggi senza tempo, che
con la propria architettura in pietra si fondono quasi con il paesaggio, le vedute degli innumerevoli castelli
che abbelliscono la campagna, le città storiche, tutto sembra condurci a un ritorno all’essenza dello spazio
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comune europeo, ossia alla ricerca delle nostre radici condivise. In nessun luogo in Europa è possibile incontrare, a ogni passo, un così ricco patrimonio
antico o medievale come avviene in Italia.
La storia d’Italia è anche una storia di apertura mentale, creatività, cosmopolitismo, ma anche di migrazioni causate da ragioni demografiche ed economiche. Varie ondate migratorie nella storia hanno fatto sì che molti italiani oggi vivano negli Stati Uniti,
in Australia, Germania e altrove, dove conservano
con successo le proprie tradizioni. L’Italia è anche
terra di libertà dello spirito, idee, imprenditoria e di
straordinari successi nei settori dell’architettura, del
design industriale, della moda, musica, arte, cucina... tutti elementi che donano a questo Paese una
specifica identità culturale nella quale tradizione e
attualità sono legati in modo indissolubile.

Odprtje Tedna italijanske kulture

3. december ob 18.00
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
O namenu in dogodkih projekta Svet med nami bosta ob odprtju tedna italijanske kulture spregovorila direktorica MKL mag. Teja Zorko in nj. eksc., Paolo Trichilo, veleposlanik Italije v Sloveniji. Slovesni
predstavitvi projekta in prireditvenih dogodkov
bo sledil kulturni program koncerta klasične glasbe kvarteta pihal razreda skupinskega muziciranja
Tržaškega konservatorija v zasedbi: Milica Tomič
(flavta), Ettore Pelaschiar (klarinet), Tilen Božič (rog)
in Serena Candolini (fagot). Izvedli bodo skladbe
Daniela Zanettovicha, Ludwiga van Beethovna in
Gioacchina Rossinija. Prireditev bo povezovala Carmen L. Oven. V sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo.

Mare Lakovič
responsabile del programma culturale
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Predavanja
Miti našega časa – mag. Marko Ogris

3. december ob 17.30 Knjižnica Šiška
Umberto Galimberti je ugleden italijanski filozof, psihoanalitik in profesor kulturne antropologije, ki se je
zlasti ukvarjal s filozofijo Karla Jaspersa ter se v svojem razkrajanju in preganjanju mitov sklicuje na antični
miselni horizont, od sodobnejših filozofov in teoretikov pa so mu pogosto v pomoč Friedrich Nietzsche s
konceptom nihilizma in tudi psihoanaliza Sigmunda Freuda ter C. G. Junga. Naše ideje, ki zadevajo tako svet
intime, politike, kulture, Galimberti imenuje miti in prav te mora prepihati veter de-mitizacije. Naša tokratna
tema bo premislek razlike med miti in idejami, kakor jo razume italijanski filozof Umberto Galimberti v svoji
odmevni knjigi Miti našega časa (poleg nje imamo v slovenskem prevodu tudi deli Grozljivi gost, nihilizem
in mladi ter O ljubezni). Katere sodobne ideje, ki smo jih povzdignili v mite, so tiste, ki si lastijo današnjega
človeka?

Italija od zedinjenja do vzpona fašizma – dr. Igor Grdina

4. december ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Italija se je po neuspeli revoluciji 1848 zedinila s pomočjo velikih sil, zlasti Francije. Bismarck je arhitekta
združitve, grofa Cavourja, štel za največjega med sodobniki. Liberalna Italija, ki je nastala po vojni 1859, je
imela velike probleme, toda s premišljeno politiko zavezništev se je uspela umestiti na zemljevid evropskih
velikih sil. Obdobje parlamentarnih diktatorjev in Giovannija Giolittija je bilo zaznamovano z velikimi razvojnimi problemi, vendar tudi z naglim kulturnim in industrijskim vzponom na severu. Premišljena zunanja
politika je po izbruhu prve svetovne vojne Italiji dala veliko težo. Spopad v letih 1915-1918 je razmajal krhko
ravnovesje v liberalni Italiji; po vojni so se uveljavile nove sile, najprej izrazito levičarske in potem še fašistične, ki so ob pomoči tradicionalne politike tudi triumfirale.
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Spomin v delih Prima Levija – dr. Irena Prosenc

4. december ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Primo Levi, znan tudi slovenskim bralcem, je avtor izjemno raznolikih besedil. Med njimi zavzemajo posebno mesto avtobiografska dela, v katerih se ukvarja z izkušnjo v nemških koncentracijskih taboriščih. Za
osnovno surovino svojega pripovedovanja je označil spomin; obravnaval ga je kot kemično snov, ki jo je
treba prepoznati, analizirati in stehtati. Hkrati se je zavedal nevarnosti, ki prežijo na sleherno avtobiografsko
pripoved, saj je človeški spomin »čudovito, a varljivo orodje«. Irena Prosenc je profesorica italijanske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem znanstvenem delu med drugim proučuje Prima
Levija. V slovenščino je prevedla njegov esej Potopljeni in rešeni.

Sergio Bonelli: italijanski stripar in založnik – Pia Nikolič

4. december ob 18.00 Trubarjeva hiša literature
Sergio Bonelli je bil italijanski stripar in založnik, ki ga mnogi poznajo pod psevdonimom Guido Nolitta. Svoj
ustvarjalni čut je pokazal že, ko si je zamislil danes kultna stripa Mister No in Zagor, njegova založniška hiša
pa je poskrbela tudi za mnoge druge naslove, ki so sploh v SFRJ kot tudi drugje zasloveli med mladimi in starimi. Med stripi založniške hiše Bonelli najdemo Dylana Doga, Martina Mystère, Kena Parkerja, Komandanta
Marka, Texa Wilerja in mnoge druge. Ozadja in sočne podrobnosti stripov, ki izhajajo še danes in življenje
slavnega avtorja vam bo na predavanju ob projekciji predstavila stripovska raziskovalka in kritičarka Pia
Nikolič.
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Neskončna lepota: 50 let italijanskega filma na podlagi plakatov – Pier Giorgio Carizzoni

4. december ob 19.00 Knjižnica Otona župančiča, 3. nadstropje
Svetovni sloves italijanski film doživi v začetku petdesetih let v času razcveta neorealizma, ko postane italijanski film široko priznan in priljubljen po svetu. Glavni žanri so bili italijanska komedija, kriminalke in politični filmi. Pomembnejši filmski režiserji tega obdobja so Vittorio De Sica, Federico Fellini, Sergio Leone,
Luchino Visconti in Michelangelo Antonioni. Kasneje se je pojavijo še drugi filmski žanri, kot sta bila peplum
in za njim špageti western, popularna v šestdesetih in sedemdesetih letih. V zadnjih letih stoletja je bila
italijanska filmska scena ponovno deležna mednarodne pozornosti s številnimi odmevnimi filmi, kot so La
vita è bella, Il postino in kasneje La grande bellezza. Razstavo originalnih filmskih plakatov, ki je razdeljena na
dva tematska dela (Italijanska komedija in Slavni italijanski režiserji) bo predstavil kustos razstave Pier Giorgio Carizzoni. Razstava bo na ogled od 3. decembra 2018 do 13. januarja 2019. V sodelovanju z Italijanskim
inštitutom za kulturo in kulturnim društvom Associazione Culturale Dioniso, Milano.

Uganka pokopanih pompejskih fresk – Klavdija Blažun

4. december ob 19.30 Knjižnica Šiška
Vila misterijev je rimska vila, ki stoji v predmestju Pompejev. Leta 79 n. št. jo je ob izbruhu Vezuva doletela
podobna usoda kot Pompeje – v celoti sta jo zasula vulkansko kamenje in pepel. Pod to vulkansko odejo je
nato spala dolga stoletja, dokler je niso v začetku 20. stoletja znova odkrili in prebudili iz udobnega dremeža. Vila je bila tako odkrita, vendar so se šele takrat začela pojavljati nova vprašanja. Še posebno pozornost
v njej je pritegnila tako imenovana soba misterijev, po kateri je dobila ime celotna vila, znana kot Vila misterijev. V predavanju se bomo sprehodili po simboličnih prikazih na njenih stenah in poskušali vsaj delno
prodreti v njihov zagonetni pomen.

8

9

Kultura italijanske kulinarike: predstavitev spletnega portala
o vrhuncih italijanske gastronomije

4. december ob 20.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 nadstropje
Sodobna italijanska kuhinja se je razvila skozi stoletja družbenih in političnih sprememb, njene korenine pa segajo v 4. stoletje. Italijansko kuhinjo
je močno zaznamovala etruščanska, grška, rimljanska, bizantinska in židovska kuhinja. Do znatnih sprememb je prišlo po odkritju Novega sveta, ko
so se začeli uveljavljati krompir, paradižnik, paprika in koruza, ki so sicer
sedaj osrednji gradniki italijanske kuhinje. Italijanska kuhinja je poznana
po pokrajinski raznolikosti in širokemu razponu okusov. Osnovo italijanske
kuhinje tvori sredozemska prehrana, bogata s testeninami, ribami in zelenjavo in jo zaznamuje izjemna preprostost in raznolikost, pri kateri veliko
jedi sestavlja le štiri do osem sestavin. Jedi in recepture so pogosteje kot
na kuharski domišljiji kuharjev zasnovane na lokalni in družinski tradiciji.
To je verjetno eden glavnih razlogov za naraščajočo svetovno priljubljenost
italijanske hrane. Projekt spletnega portala, ki so ga razvili pri italijanskem
Ministrstvu za kulturo, nam bodo predstavili njegovi izvajalci Angelo Boscarino in Elena Federica Marini ter direktor Centralnega italijanskega inštituta
za demo-antropološke študije prof. Leandro Ventura. Predavanju bo sledila
degustacija italijanskih izdelkov. V sodelovanju z Italijanskim inštitutom za
kulturo.
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Vrtnica v vetru – Widad Tamimi

4. december ob 20.00 Trubarjeva hiša literature
Etnični izvor pisateljice Widad Tamini, ki se je rodila v Milanu in danes živi v Sloveniji je zapleten saj se je rodila v italijansko-judovsko-palestinski družini in je bila od rane mladosti zaznamovana z kozmopolitizmom
in strpnostjo. V svojih literarnih delih govori in išče razmerja v današnji globalni politiki in kulturi, v kateri
vsi narodi utrjujejo svojo identiteto in se obdajajo s takšnimi in drugačnimi žičnimi ograjami. Govori tudi
o zagatah muslimanskega sveta in izraelsko-arabskega spora, o zaprtosti slovenske družbe in (ne)uspešni
integraciji beguncev pri nas. Widad Tamimi pripada dvema svetovoma. Toda njen izvor zanjo ni breme, temveč prednost, saj so njeni stari starši in starši neizčrpen in bogat vir zgodb iz dveh različnih kultur, arabske in
judovske/evropske, ter življenjskih modrosti, ki izpričujejo prepričanje, da sta mir in sobivanje mogoča tudi
med pripadniki najbolj sprtih ljudstev. Widad Tamimi med drugim deluje tudi v okviru projekta Slovenske
filantropije pri izobraževanju beguncev v Sloveniji.

Odkritje individualnosti v italijanskem humanizmu in renesansi – dr. Igor Škamperle

5. december ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Danes je splošno priznano, da se je novi vek zahodne civilizacije, ki je pomembno zaznamoval ves svet,
začel s preporodom kulture in umetnosti v 15. stoletju, ki mu pravimo doba renesanse. Ta preporod se je
začel v Italiji, slonel pa je na novem razumevanju človeške osebe, na zmožnostih, ki jih omogočata človekov
ustvarjalni nagib in bivanjska svoboda. Humanist in filozof Pico della Mirandola je trdil, da je človek edino
bitje stvarstva, ki nima v naprej določene naloge in lastnega bistva, ima pa svobodo, da si ju sam določi. To
je njegov velik dar, pa hkrati, lahko dodamo danes, tudi človekov izziv. Nedvomno so iz tega nagiba nastale
velike človeške stvaritve, od umetnosti do tehnologije, v njihovem jedru pa leži drzno odkritje svobodne
individualnosti, ki je se porodilo v renesančni Italiji. Dr. Igor Škamperle predava na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in se že vrsto let posveča študiju humanizma in kulturi renesanse. Piše literaturo, strokovne
članke in razprave. Objavil je dve študijski knjigi, Magična renesansa ter Endimionove sanje.
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Dario Fo – Mojca Širok

5. december 18.00 Trubarjeva hiša literature
Italijanski dramatik, gledališki igralec in režiser Dario Fo je avtor besedil, ki jih uprizarjajo po vsem
svetu. Italijansko gledališko tradicijo od srednjeveških burkačev in dvornih norcev do commedie
dell'arte in ljudske pripovedi je oblekel v aktualno
družbeno farso in, prvi v Italiji po drugi svetovni
vojni, odel v ostrino politične satire. Njegovi najpogosteje uprizarjani deli sta igra Naključna smrt
nekega anarhista in monodrama Burkaški misterij.
Bil je tudi slikar, ilustrator, scenograf in pisatelj. Leta
1997 je prejel Nobelovo nagrado za književnost.
Umrl je pred dvema letoma, star 90 let. Mojca Širok
je novinarka TV Slovenija. Bila je dopisnica iz Italije
in Vatikana ter voditeljica oddaj TV Dnevnik in Odmevi. Sedaj vodi in ureja zunanjepolitično oddajo
Globus. Je avtorica treh knjig o italijanskem političnem in družbenem življenju. Oblast brez obraza
govori o moči italijanske mafije, Zadnji rimski cesar
o političnem projektu Silvia Berlusconija, knjiga Od
Benedikta do Frančiška pa o odstopu papeža Benedikta XVI. ter razlogih za izvolitev papeža Frančiška.
Za svoj literarni prvenec, kriminalni roman Pogodba, je prejela knjižno nagrado modra ptica.
13

Italijanske vezi: o baroku in izbranih italijanskih umetninah iz Narodne galerije – dr. Katra Meke

5. december ob 18.30 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Italija je s svojo umetnostjo skozi zgodovino pomembno vplivala na razvoj umetnosti evropskih držav. Dela
italijanskih mojstrov so bila ves čas priljubljena med naročniki in zbiralci tako v preteklih kot tudi novejših
obdobjih. Pri njih so dela naročali plemiči in predstavniki najvišjih svetih ter posvetnih oblasti. Danes mnoga
od teh sestavljajo fonde galerij in muzejev. Zaradi geografske lege je bil vpliv Italije ves čas prisoten tudi na
ozemlju današnje Slovenije in v nekaterih obdobjih bolj izrazit kot v drugih. Na predavanju bodo izpostavljene
nekatere baročne umetnine v Narodni galeriji, skozi njih pa orisano obdobje, ko je bil vpliv Italije na območju
današnjega slovenskega ozemlja v umetnosti in kulturi tudi najbolj intenziven. Dr. Katra Meke je zaposlena
na delovnem mestu kustosinje v Narodni galeriji. Je tudi raziskovalka na Oddelku za umetnostno zgodovino
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s preučevanjem baročne umetnosti na Slovenskem, zlasti z
beneškim baročnim slikarstvom in njegovo prisotnostjo na ozemlju nekdanjih Notranjeavstrijskih dežel.

Leonardo da Vinci: znati videti (saper vedere) – dr. Marko Uršič

5. december ob 20.00 Knjižnica Otona Župančiča
Čudenje velja za začetek filozofije, z njim pa se začenja tudi Leonardov saper vedere (znati videti). Videti in
vedeti! Kaj je v človeku višjega in plemenitejšega od te strasti? V Leonardovem Traktatu o slikarstvu beremo:
»Oko je okno človeškega telesa, skozi katero duša opazuje lepote sveta in uživa v njih.« Vesoljna igra luči in
teme, svetlobe in senc se v slikarstvu razodeva s tehniko chiaroscuro, ki je »znanost velikega pomena«. Za Leonarda je slikarstvo najbolj resnična pot spoznanja, kajti v vidnem se razodeva božanski um in ljubezen do
stvarstva. Dr. Marko Uršič je bil dolgoletni profesor logike, filozofije narave in renesančnih študij na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Med njegovimi zgodnejšimi knjigami so Razpoke (1985), Matrice Logosa (1987), Romanje
za Animo (1988) in Gnostični eseji (1994). Uršičevo glavno delo pa je obsežna tetralogija Štirje časi, s podnaslovom Filozofski pogovori in samogovori, ki je izhajala med leti 2002–2015 pri Cankarjevi založbi v Ljubljani.
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Kaj Petrarkov, kaj nam Tasov treba pevcov je prijetnih? (Prešeren, Glosa) – Srečko Fišer

5. december ob 20.00 Trubarjeva hiša literature
Bil je čas, ko je bila italijanska literatura za slovensko med vsem tujimi najbolj ustvarjalno stimulativna. Bolj
od francoske ali ruske, bolj celo od literature dominantnega političnega okolja, nemške. To je bil ravno čas,
ko se je slovenska literatura v polnem pomenu besede rojevala; čas, ko je France Prešeren postavljal temelje
pismenosti, ki je tako po izpovedni kot po oblikovni plati primerljiva z vrhovi evropske besedne umetnosti. A
poleg njega so tudi drugi, manj slavni prvoborci slovenske književnosti na različne in nič manj zanimive načine vstopali v ustvarjalno interakcijo z italijanskimi klasiki. Srečko Fišer je diplomiral iz primerjalne književnosti
in literarne teorije ter slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predaval je slovenski jezik in književnost na Univerzi v Nottinghamu, kasneje pa deloval kot lektor v Primorskem dramskem
gledališču (danes Slovensko narodno gledališče) v Novi Gorici. Je avtor več dramskih del in priredb, številnih
prevodov vseh literarnih zvrsti, zlasti iz angleškega in italijanskega jezika.

Italija in rojstvo opere: italijanska opera 421 let kasneje – dr. Mitja Reichenberg

6. december ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Začetki opere segajo na sam rob med renesanso in barok - tedaj je namreč italijanski skladatelj Jacopo Peri
ustvaril novo delo, imenovano opera, z naslovom Dafne. Bilo je davnega leta 1597. S tem dejanjem je postavil najprej Firence, nato pa Italijo in ves svet v kolesje zgodovine te priljubljene vokalno-instrumentalne
oblike, ki priča o marsičem še dandanes. Po več kot 400 letih je italijanska opera presegla vse jezikovne in
glasbene meje, postala spektakel, glasbeno gledališče in drama, mnogi italijanski skladatelji, pevke in pevci
pa nesmrtni junaki opernih desk vsega sveta. Res je, da je v očeh mnogih italijanska opera Verdi, vendar
so tu tudi Monteverdi, Rossini, Scarlatti, Bellini, Salieri, Wolf-Ferrari, Cimarosa, Busoni, Donizetti, Giordani,
Nono, Puccini ... in še nekaj sto drugih. Kaj pa opera danes? Kastrati? Primadone? Bel canto? Srečanje bo
namenjeno vprašanju, kaj in koliko tega po več kot 400 letih še živi.
16

17

Italijanščina – dr. Martina Ožbot

6. december ob 18.00 Trubarjeva hiša literature
Italijanščina zavzema med romanskimi jeziki posebno mesto. Govori se na območju osrednjega dela nekdanjega rimskega cesarstva in pomeni svojstveno nadaljevanje latinščine, predvsem njene ljudske, vulgarne
različice. Skoz približno dvanajst stoletij, kolikor obsega njega dokumentirana zgodovina, je italijanščina
prehodila dolgo pot od skupka med sabo pogosto nepovezanih narečij do vsestransko razvitega in pomembnega sodobnega jezika. V predavanju bo predstavljenih nekaj vidikov bogatega razvoja italijanščine
in nekaj njenih sodobnih značilnosti. Martina Ožbot je redna profesorica za italijanski jezik na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Zanimajo jo predvsem besedilno funkcioniranje italijanščine, italijansko-slovenski jezikovni in kulturni odnosi ter zgodovina prevajanja.

Prostorska kultura in arhitektura Italije od prazgodovine do sodobnosti – Aleksander Ostan

6. december 18.30 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
V predavanju se bomo na sproščen način s pomočjo slikovnega gradiva sprehodili skozi bogato naselbinsko
dediščino italijanskih krajin, mest in vasi. Z njo Italija še vedno predstavlja arhitekturno in umetnostno destinacijo »par-excellence«: humanisti, umetniki in arhitekti Evrope in sveta, ki so hoteli doživeti in razumeti
temelje zahodne kulture, so že v 18. In 19. stol. romali« po t.i. »The Grand Tour« , ki je od Benetk do Sicilije
demonstrirala raznolikost vrhunske prostorske kulture na italijanskem škornju. Sledimo ji lahko od prazgodovine preko antike in srednjega veka do prelomne renesanse, seveda pa tudi naprej, preko baroka do moderne, ki je prav tako zaznamovala sodobno arhitekturo XX. stoletja. Ogledali si bomo naselbine podeželja,
znamenita mesta in arhitekture, ki so trasirale umetnostne sloge preteklosti ter se navsezadnje vprašali še,
kakšno je stanje prostorske kulture v Italiji danes. Aleksander S. Ostan je arhitekt in urbanist, predavatelj in
publicist, fotograf in raziskovalec, ki deluje v širokem polju kulture bivanja. Predava na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, snuje, projektira, razstavlja in gradi ter objavlja v domači in tuji strokovni literaturi.
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Kako je Italija oblekla (in tudi slekla) svet: zgodovina italijanske mode – Alessandro Marzo Magno
6. december ob 20.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Italijanska moda ima dolgoletno tradicijo in velja za eno najpomembnejših v svetu. Od oblek na modnih
pistah do prestižnosti znamke »Made in Italy« ravno ta dežela diktira pravila zahvaljujoč sposobnosti združevanja stoletne spretnosti obrtnikov z intuicijo podjetnikov. Od kod izvira ta izjemen uspeh? O fenomenu
italijanske mode bo spregovoril novinar in publicist Alessandro Marzo Magno, ki nas bo popeljal od antike
do današnjih priznanih znamk ter nam razložil, kako in zakaj se je v času spreminjal pojem elegance ter
kako to, da je Italija bila vedno v centru teh sprememb? Pred našimi očmi bodo, kot na idealni modni reviji,
prikazani številne oblike italijanskih oblek, klobukov, rokavic, nogavic in dodatkov, ki so s stilom prispevali k
lepšemu svetu. V sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo.

Mitraizem, religija rimskega cesarstva – Stjepan Palajsa

7. december ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Mitraizem je bil razširjen po rimskem cesarstvu v prvih petih stoletjih n. št. Ta religija sončnega boga je bila največji tekmec krščanstvu pred njegovo dokončno uveljavitvijo. Izvira iz prastarih verovanj Perzije in predstavlja
vmesni člen na poti iz politeizma k monoteizmu. Mitraizem se je v svojem razvoju oplajal z vplivi gnosticizma in krščanstva s katerima se je v določenih segmentih prepletal. Ob podpori posameznih rimskih cesarjev so
ga z Bližnjega vzhoda po rimski državi razširili trgovci, vojaki in uradniki. Kult Mitre so častili v mitrejih – podzemnih svetiščih ali votlinah z obredi prežetih z mistiko. Mitraizem je podobno kot drugi kulti z misterijskimi
značilnostmi ohranil strogo tajnost svojih učenj in čaščenja. Rimski legionarji so Mitro častili kot nepremagljivo
sonce in poudarjali pomen bratstva.
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Potopisna predavanja
Štirje glasovi na Siciliji – Marjetica Škrlec

4. december ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Obilica sonca, vulkani, kaktus opuncija, okusne
cannole, templji, »Santa Lucia«, veliko smeha in še
več petja ... tako je doživel svoje tradicionalno prvomajsko potovanje pevski zbor draveljske župnije s
prijatelji. Odpotujte z nami od gležnja preko prstov
italijanskega škornja na očarljivo Sicilijo.
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Filmske projekcije

(jezik italijanščina, angleški podnapisi)

Gli amici del Bar Margherita

4. december ob 17.00 Knjižnica Šiška
Bolonja, 1954. 18-letni fant Taddeo sanja o tem, da bi
postal obiskovalec slovečega bara Margherita, ki se
nahaja v bližini njegovega doma. Preko njegovega
pogleda in njegovih načrtov za uresničitev sanj spoznamo drobec Italije iz 50. let, ki se pobira po koncu
vojne, ekonomski bum pa trka na vrata. Režija: Pupi
Avati, 2009, 91 min. Igrajo: Diego Abatantuono,
Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio, Neri
Marcorè, Claudio Botosso, Pierpaolo Zizzi, Gianni
Ippoliti.
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Vinodentro

6. december ob 17.00 Knjižnica Šiška
Sramežljivemu bančnemu uslužbencu in zvestemu možu, abstinentu
Giovanniju se življenje spremeni, ko je prvič poskusil požirek trentinskega vina Marzemino, ki mu ga je ponudil skrivnosten človek imenovan »Profesor«. Od tistega trenutka doživi korenite spremembe,
predvsem pa Giovanni postane največji in najbolj cenjen poznavalec
vin v Italiji. Vendar se nekaj prične majati v njegovem skoraj popolnem svetu ... Režija: Ferdinando Vicentini Orgnani, 2013, 120 min. Igrajo: Vincenzo Amato, Giovanna Mezzogiorno, Pietro Sermonti, Daniela
Virgilio, Lambert Wilson.

Ma che ci faccio qui!

6. december ob 20.00 Trubarjeva hiša literature
Alessio je star 18 let in sanja o tem, da bi s prijatelji prepotoval Evropo.
Poletje se približuje in načrt je že pripravljen. Objava ocen je zanj mrzel tuš, saj ni izdelal letnika. Starši so nepremostljivi: potovanje odpade. Kazen je za Alessia nepojmljiva, zato se odloči za beg z mopedom.
Za vsako ceno se bo pridružil prijateljem. Režija: Francesco Amato,
2006, 90 min. Igrajo: Alina Nedelea, Chiara Nicola, Daniele De Angelis,
Paolo Sassanelli.
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Il giovane favoloso (Leopardi)

7. december ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča,
3. nadstropje
Življenje, upi, utvare in razočaranja velikega italijanskega pesnika Giacoma Leopardija. Rojen 1798.
v majhnem središču dežele Marche Recanatiju v tedanji Papeški državi je Giacomo od malega izjemno
inteligenten. Odrašča pod budnim očesom svojega
očeta grofa Monalda, lastnika knjižnice, ki bi mu
jo lahko zavidali veliki evropski dvori. Giacomov
um išče in hrepeni po stikih z zunanjim svetom ...
Režija: Mario Martone, 2014, 145 min. Igrajo: Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino,
Massimo Popolizio, Edoardo Natoli, Anna Mouglalis, Valerio Binasco, Paolo Graziosi, Iaia Forte.

Filmske projekcije je omogočil Italijanski inštitut za kulturo.
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Koncert
Felici gl'animi (Srečne duše): italijanska
glasba trecenta, renesanse in baroka –
Nova Schola Labacensis

6. december ob 20.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Nova Schola Labacensis pod vodstvom lutnjista Borisa
Šinigoja se posveča izvajanju evropske srednjeveške,
renesančne in baročne glasbe pa tudi orientalskega
glasbenega izročila. Program koncerta vsebuje najbolj
reprezentativne italijanske napeve trecenta, renesanse in zgodnjega baroka za lirični sopran in avtentična
glasbila kot so renesančna lutnja, baročna kitara, kljunaste flavte in historična godala. Izvajali bodo skladbe
renesančnih in baročnih avtorjev kot so: Francesco
Landini, Joan Ambrosio Dalza, Francesco da Milano,
Francesco Spinacino, Giacomo Gorzanis, Girolamo
Frescobaldi, Claudio Monteverdi in Giovanni Girolamo
Kapsberger. Zasedbo Nova Schola Labacensis sestavljajo Tadeja Pance (sopran, tamburin), Urška Kastelic
(sopran), Urška Gaberc (kljunaste flavte), Tomaž Šinigoj (baročna violina), Miha Šinigoj (viola da gamba) ter
Boris Šinigoj (umetniško vodstvo, renesančna lutnja,
arhilutnja in baročna kitara).
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Izobraževalne delavnice

Razstave

Kako pozdravimo, pohvalimo, spodbujamo, voščimo, ... v italijanščini – dr. Mirjam
Premrl in Mateja Brus

Italijanski pisci: portreti – Michele Corleone

4. december ob 18.30 Knjižnica Bežigrad
Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z osnovnimi komunikacijskimi veščinami, kot so: pozdravljanje in seznanjanje z neznanimi osebami, spodbujanje, pohvala ter voščilo. Udeleženci bodo pri tem
spoznali tudi osnovne kretnje, s katerimi Italijani ta
govorna dejanja pospremijo. Delavnica je primerna za mlade z osnovnim predznanjem italijanščine,
dobrodošli pa so tudi vsi mladi po srcu, ki bi radi slišali zven italijanske besede! Delavnica traja 2 šolski
uri in je primerna za udeležence z osnovnim predznanjem italijanščine. Dr. Mirjam Premrl in Mateja
Brus sta asistentski za italijanski jezik na Filozofski
fakulteti v Ljubljani.
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3.–9. december Knjižnica Prežihov Voranc
10.–31. december Knjižnica Šiška
Razstava črno-belih portretov sodobnih italijanskih
pisateljev fotografa Michela Corleona nam predstavi italijanske pisatelje in pesnike 20. in 21. stoletja.
Predstavljena dela zaobjemajo le izbor iz obsežne
zbirke portretov v stalnem nastajanju vse od devetdesetih let, ki jih avtor ustvarja z namenom, da bi
dokumentiral najpomembnejše sodobne pisatelje
in pesnike - mojstre pisane besede in verzov. Fotografija Micheleja Corleoneja ni slavilna gesta: ko se
fotograf sreča z obrazom umetnika, dokumentira
medsebojno zaupanje med osebo, ki fotografira in
osebo, ki je fotografirana. Fotograf prevzame vlogo
predrznega in neizprosnega vsiljivca. V svoji poetični gesti se srečuje s tisočerimi temačnimi dušami
upodobljenih subjektov. V sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo.
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Program za otroke
Jezikovna delavnica za otroke
Okusimo italijanski jezik – Meta Lenart
Perger, Ana Gregorič

5. december ob 10.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Delavnica bo otrokom približala sporazumevanje v
italijanščini v nekaterih uporabnih situacijah. Uvodoma se bodo udeleženci preko igre z žogico naučili pozdraviti, se predstaviti ter vprašati po imenu.
S pomočjo predmetov v »Božičkovi čarobni vrečki«
bodo spoznali nekaj tipičnih italijanskih jedi in sladic, preko igre spomin pa bodo utrjevali novo besedišče. Nato bo del srečanja posvečen ustvarjanju
na temo božičnih praznikov. Delavnica je primerna
za otroke med 5. in 10. letom starosti. Ana Gregorič je študentka na magistrski stopnji, Meta Lenart
Perger pa študentka na doktorski stopnji Filozofske
fakultete v Ljubljani.
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Ure pravljic
Papirofobija in še nekaj italijanskih

4. december ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča
Leopold je osemletnik, ki ne mara brati knjig. Pravzaprav je zbolel za »papirofobijo«. Homeopatija, ki jo
predlaga očka, ne kaže dobrih rezultatov, fanta začenjajo tlačiti nočne more pred količino predpisanega obveznega branja. In od nekod se pritihotapi vprašanje: »Zakaj je potrebno brati?«. Na pravljičnem druženju
bomo spoznali tudi, da nas »samo dejanja delajo velike« in za konec si bomo privoščili sladkanje s Pravljico
za lačne. Pripoveduje Maša Uran.

Volk na povodcu

5. december ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
Slikanica italijanskega pisatelja Guida Viscontija in ilustratorke Danielle Vignoli bo pritegnila pozornost mladih poslušalcev s svetlimi in z živahnimi ilustracijami ter njenim glavnim junakom, kmetom, ki je postavljen
pred pravo zagonetko. Ugotoviti mora namreč, kako bo z majhnim čolnom prepeljal čez reko na tržnico
njegovo največjo ovco in največje zelje, hkrati pa še volka, na katerega mora paziti. Koga naj prepelje najprej? Pripoveduje Lavra Tinta.

Peteršiljka

5. december ob 17.00 Knjižnica Črnuče
Izvedeli bomo, zakaj ima Peteršiljka iz italijanske ljudske pravljice tako nenavadno ime, zakaj so jo ugrabile
zlobne vešče in kako ji je uspela pobegniti. Poleg tega se bomo pogovarjali o Italiji in izvedeli veliko zanimivosti. Pripoveduje Nastja Dernulc.
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Tutti matti questi gatti

5. in 7. december ob 17.00 Knjižnica Šiška
Ali italijanske mačke mijavkajo po italijansko in slovenske po slovensko? In ali so italijanske mačke kaj bolj
navihane od slovenskih? Pravljica bo v italijanskem jeziku, saj ljubitelji pravljic razumemo njeno sporočilo v
vseh jezikih. Vabljeni otroci od 4. leta dalje. Pripoveduje Suzana Horvat Perne.

Zlati prstan

6. december ob 17.00 Knjižnica dr. France Škerl
V italijanski ljudski pravljici nastopa reven mladenič, ki za nagrado za svoje dobro dejanje prejme čarobni
zlati prstan. Na uri pravljic bomo izvedeli veliko o Italiji in njenih znamenitostih ter o tem, kaj se z mladeničem zgodi, ko prejme čarobno darilo. Pripoveduje Nastja Dernulc.

Kralj 33 in njegovih 33 zlatih gumbov

6. december ob 17.00 Knjižnica Glinškova ploščad
Italijanski avtor Claudio Imprudente in ilustratorka Donata Montanari sta ustvarila slikanico, v kateri nastopa
Kralj 33, ki ima na svojem rdečem plašču prišitih 33 gumbov. Nekega jutra prejme sporočilo, da bodo vsi
prebivalci kraljestva Yemah nagrajeni, če se bo kralj naučil vladati pravično, in sicer v 30 dneh, 30 nočeh, 6
urah in 1 vzdihu. Pripoveduje Mateja Kralj.

Palača opic

6. december ob 17.00 Knjižnica Šentvid
Nekoč je živel kralj, ki je imel sinova dvojčka. Ker ni dobro vedel, kdo od njiju se je prvi rodil, se ni mogel
odločiti, kateremu bi prepustil kraljestvo. Vas zanima, kdo je dobil krono? Pridite na uro pravljic, pa boste
izvedeli. Pripoveduje Darja Mohar Pestotnik.
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SVET med nami – WORLD among us
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