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Objavuje silu a energiu slova
TIPY NA TÝŽDEŇ: Bratislava bude plná dizajnérov,
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FESTIVAL

Dolce Vitaj 2017
Festival Dolce Vitaj je pravidelnou kultúrnou udalosťou na Slovensku,
otvára dialóg medzi talianskou a slovenskou kultúrou a podporuje
vzájomnú spoluprácu. Festival už tradične prebieha počas mesiaca jún.

05.06.2017, Po - 01.07.2017, So

Bratislava

Festival „Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku desiate výročie. Pravidelne prináša výber toho najlepšieho
z talianskej kultúry – jej súčasnosť aj tradície, emócie a chute. Tohto roku je na programe výstava
známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert milánskeho klaviristu Federica Albaneseho, tradičná
filmová sekcia Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové diela klasickej kinematografie, profil výrazného
dramatika Luigiho Pirandella a výnimočný koncert legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu.
Program:
3. 6. – 18. 6. 2017 / Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok – nedeľa 10:00 - 18:00)
Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji - fotografie Maxa Botticelliho výstava

5

5. 6.2017 / Primaciálny palác o 19:00 hod., vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály
Federico Albanese, otvárací koncert festivalu
6. - 22. 6.2017 / Divadlo Aréna Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ - Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ - Vittorio de Sica, „Konformista“Bernardo Bertolucci „Sladký život“ - Federico Fellini
25. 6.2017 / Veľké koncertné štúdio SRo Bratislava – platený vstup, od 20:00
Paola Freshu & Beba Ferra, záverečný koncert festivalu
28. 6.2017 / Nová budova SND Bratislava – platený vstup, od 19:30
Luigi Pirandello, inscenované čítanie
30. 6.2017 / Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod.
Bakura ensemble, koncerty
1. 7.2017 / Sad Janka Kráľa, Bratislava o 17:00
Bakura ensemble, koncerty
Už vo štvrtok 18. mája otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline výstavu venovanú celosvetovo
uznávanému umelcovi, výtvarníkovi Emiliovi Isgròovi. Isgrò sa ako výtvarník predstavil až štyrikrát na
Benátskom Bienále (1972, 1978, 1986, 1993) a je laureátom prvej ceny Bienále v Sao Paolo (1977).
Výstava ponúkne široký výber jeho celoživotného diela a potrvá do do 18. júna tohto roku.
„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie prostredníctvom významných
podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu, módu, gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn
a mnoho iných prvkov, charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na
Slovensku tak budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku 2017 predstavuje nové
a výnimočné osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu, výtvarník Emilio Isgrò, módny fotograf Max
Botticelli, klavirista Federico Albanese a mnoho iných talentov, o ktorých som presvedčený, že naplnia
všetky očakávania,“ povedal k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj! Gabriele Meucci, taliansky
veľvyslanec na Slovensku.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-slovenská obchodná komora
a Talianske veľvyslanectvo.
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od Webnoviny.skSITA Diskusia(0)

Festival DOLCE VITAJ – talianska
kultúra, umenie, emócie a chute, už
po desiaty raz na Slovensku
Bratislava, 11.5.2017 ( WBN/PR ) – Festival „Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku
desiate výročie. Pravidelne prináša výber toho najlepšieho z talianskej kultúry
– jej súčasnosť aj tradície, emócie a chute. Tohto roku je na programe výstava
známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert milánskeho klaviristu Federica
Albaneseho, tradičná filmová sekcia Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové
diela klasickej kinematografie, profil výrazného dramatika Luigiho Pirandella
a výnimočný koncert legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu. Festival
od 18. mája 2017 otvorí výstava venovaná celosvetovo uznávanému umelcovi
Emiliovi Isgròovi, Považská galéria umenia v Žiline predstaví jeho tvorbu ako
prvá na Slovensku.
„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie
prostredníctvom významných podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu, módu,
gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn a mnoho iných prvkov,
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charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na
Slovensku tak budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku 2017
predstavuje nové a výnimočné osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu, výtvarník
Emilio Isgrò, módny fotograf Max Botticelli, klavirista Federico Albanese a mnoho
iných talentov, o ktorých som presvedčený, že naplnia všetky očakávania,“ povedal
k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj! Gabriele Meucci, taliansky
veľvyslanec na Slovensku.
Už vo štvrtok 18. mája otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline výstavu
venovanú celosvetovo uznávanému umelcovi, výtvarníkovi Emiliovi Isgròovi.
Isgrò sa ako výtvarník predstavil až štyrikrát na Benátskom Bienále (1972, 1978,
1986, 1993) a je laureátom prvej ceny Bienále v Sao Paolo (1977). Výstava
ponúkne široký výber jeho celoživotného diela a potrvá do do 18. júna tohto roku.
Od 3. do 18. júna bude možné vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave
navštíviť výstavu Maxa Botticelliho, známeho fotografa, ktorý spolupracoval s
významnými módnymi domami a návrhármi ako Giorgio Armani, Gianfranco
Ferrè, Iceberg, Antonio Marras, Valentino, Kenzo, Albino, Monvieve, Renato
Balestra, Gattinoni a Romeo Gigli. Vystavené fotografie budú venované práve
móde a zachyteniu jej krásy.
Otvárací koncert festivalu sa uskutoční 5. júna 2017 v Bratislavskom Primaciálnom
paláci, vystúpi milánsky klavirista Federico Albanese, ktorý na seba výraznejšie
upozornil aj spoluprácou s Ludovicom Einaudim. Jeho snové a premyslené skladby
odkazujú na skladateľov, akými sú Dustin O’Halloran, Nils Frahm, Michael
Nyman e Olafur Arnalds. Vstup na koncert je voľný.
Už tradične festival prinesie aj filmovú sekciu Cinevitaj, so štyrmi výnimočnými
dielami klasickej kinematografie. V bratislavskom divadle Aréna sa premietnu
zreštaurované digitálne verzie filmov Sladký život Federica Felliniho, Sviatočná
jazda Dina Risiho, Konformista Bernalda Bertolucciho a Manželstvo po taliansky
Vittoria de Sicu.
Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za
literatúru Luigiho Pirandella sa v spolupráci so Slovenským národným divadlom
uskutoční v Modrom salóne večer o jeho živote, s úryvkami z jeho románov a
ukážkami z divadelných inscenácií. Uvažovanie o identite, jej hľadaní, postave
prozaického autora, ktorý od seba musel odohnať svoje románové postavy, aby ich
ako dramatik mohol opäť prijať.
Záver festivalu bude patriť výnimočnému koncertu v podaní legendárneho
jazzového trubkára Paola Fresu, ktorý sa predstaví v slovenskej premiére 25. júna
2017 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Fresu získal v priebehu
svojej kariéry množstvo talianskych aj zahraničných ocenení, ako napríklad
prestížnu cenu Django d’Or (pre najlepšieho európskeho jazzového hudobníka) v
8

roku 1996, v roku 2000 ho parížska Académie du jazz nominovala na cenu pre
najlepšieho medzinárodného hudobníka. Mnohé spolupráce mu umožnili vystúpiť
na všetkých kontinentoch spolu s významnými predstaviteľmi jazzovej a súčasnej
hudby. Za všetky aspoň pár mien: Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu Katché,
Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano a Jan Lundgren. Paolo Fresu
vystúpi v hlavnom meste Slovenska spolu s iným výnimočným hudobníkom,
gitaristom Bebom Ferrom.
V rámci festivalu Viva Musica! Hudba v sade sa predstaví Bakura ensemble,
vzrušujúce zoskupenie, ktoré sa venuje komornej hudbe, vzniklo v roku 2005 ako
sláčikové kvarteto na Konzervatóriu Giuseppe Verdiho v Come. Súčasní členovia
kvarteta pravidelne spolupracujú so známymi komornými súbormi a orchestrami, s
televíznymi a filmovými produkciami a s veľkými osobnosťami talianskej a
medzinárodnej hudobnej scény.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Talianskoslovenská obchodná komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner festivalu
je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka
Maďariča a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
PROGRAM
18. 5. – 18. 6. Emilio Isgrò, výstava – Považská galéria umenia v Žiline –
platený vstup (utorok-nedeľa 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00)
3. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji –
fotografie Maxa Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup
voľný (utorok – nedeľa 10:00 – 18:00)
5. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác
Bratislava – vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
6. – 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ – Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“
– Vittorio de Sica, „Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ –
Federico Fellini – Divadlo Aréna Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
25. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké
koncertné štúdio SRo Bratislava – platený vstup, od 20:00
28. 6. Luigi Pirandello, inscenované čítanie – Nová budova SND Bratislava –
platený vstup, od 19:30
30. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod.
a 1. 7. Sad Janka Kráľa, Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný
9

Viac info: iicbratislava.esteri.it/dolcevitaj.eu
http://spravy.pozri.sk/clanok/Festival-DOLCE-VITAJ-%E2%80%93-talianska-kultura,-umenie,-emociea-chute,-uz-po-desiaty-raz-na-Slovensku/1145391

Správy | Festival DOLCE VITAJ – talianska kultúra, umenie, emócie a chute, už po desiaty raz na Slovensku aktuálné a
najnovšie správy

Festival DOLCE VITAJ – talianska kultúra, umenie, emócie a chute, už po desiaty raz
na Slovensku

„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie prostredníctvom významných
podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu, módu, gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn a mnoho
iných prvkov, charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na Slovensku tak
budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku 2017 predstavuje nové a výnimočné
osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu, výtvarník Emilio Isgr.
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Festival DOLCE VITAJ – talianska
kultúra, umenie, emócie a chute, už
po desiaty raz na Slovensku
Správy 11.5.20170 Sita

Bratislava, 11.5.2017 ( WBN/PR ) - Festival „Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku
desiate výročie. Pravidelne prináša výber toho najlepšieho z talianskej k ultúry –
jej súčasnosť aj tradície, emócie a chute. Tohto roku je na programe výstava
známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert milánskeho klaviristu Federica
Albaneseho, tradičná filmová sekcia Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové
diela klasickej kinematografie, profil výrazného dramatika Luigiho Pirandella a
výnimočný koncert legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu. Festival od 18.
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mája 2017 otvorí výstava venovaná celosvetovo uznávanému umelcovi Emiliovi
Isgròovi, Považská galéria umenia v Žil ine predstaví jeho tvorbu ako prvá na
Slovensku.
„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie
prostredníctvom významných podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu,
módu, gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn a mnoho iných prvkov,
charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na
Slovensku tak budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku
2017 predstavuje nové a výnimočné osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu,
výtvarník Emilio Isgrò, módny fotograf Max Botticelli, klavirista Federico
Albanese a mnoho iných talentov, o ktorých som presvedčený, že naplnia všetky
očakávania,“ povedal k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj! Gabriele
Meucci, taliansky veľvyslanec na Slovensku.
Už vo štvrtok 18. mája otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline výstavu
venovanú celosvetovo uznávanému umelcovi, výtvarníkovi Emiliovi Isgròovi.
Isgrò sa ako výtvarník predstavil až štyrikrát na Benátskom Bienále (1972, 1978,
1986, 1993) a je laureátom prvej ceny Bienále v Sao Paolo (1977). Výstava
ponúkne široký výber jeho celoživotného diela a potrvá do do 18. júna tohto
roku.
Od 3. do 18. júna bude možné vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave
navštíviť výstavu Maxa Botticelliho, známeho fotografa, ktorý spolupracoval s
významnými módnymi domami a návrhármi ako Giorgio Armani, Gianfranco
Ferrè, Iceberg, Antonio Marras, Valentino, Kenzo, Albino, Monvieve, Renato
Balestra, Gattinoni a Romeo Gigli. Vystavené fotografie budú venované práve
móde a zachyteniu jej krásy.
Otvárací koncert festivalu sa uskutoční 5. júna 2017 v Bratislavskom
Primaciálnom paláci, vystúpi milánsky klavirista Federico Albanese, ktorý na
seba výraznejšie upozornil aj spoluprácou s Ludovicom Einaudim. Jeho snové a
premyslené skladby odkazujú na skladateľov, akými sú Dustin O’Halloran, Nils
Frahm, Michael Nyman e Olafur Arnalds. Vstup na koncert je voľný.
Už tradične festival prinesie aj filmovú sekciu Cinevitaj, so štyrmi výnimočnými
dielami klasickej kinematografie. V bratislavskom divadle Aréna sa premietnu
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zreštaurované digitálne verzie filmov Sladký život Federica Felliniho, Sviatočná
jazda Dina Risiho, Konformista Bernalda Bertolucciho a Manželstvo po taliansky
Vittoria de Sicu.
Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľ a a držiteľa Nobelovej ceny za
literatúru Luigiho Pirandella sa v spolupráci so Slovenským národným divadlom
uskutoční v Modrom salóne večer o jeho živote, s úryvkami z jeho románov a
ukážkami z divadelných inscenácií. Uvažovanie o identite, jej hľadaní, p ostave
prozaického autora, ktorý od seba musel odohnať svoje románové postavy, aby
ich ako dramatik mohol opäť prijať.
Záver festivalu bude patriť výnimočnému koncertu v podaní legendárneho
jazzového trubkára Paola Fresu, ktorý sa predstaví v slovenskej pr emiére 25. júna
2017 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Fresu získal v
priebehu svojej kariéry množstvo talianskych aj zahraničných ocenení, ako
napríklad prestížnu cenu Django d’Or (pre najlepšieho európskeho jazzového
hudobníka) v roku 1996, v roku 2000 ho parížska Académie du jazz nominovala
na cenu pre najlepšieho medzinárodného hudobníka. Mnohé spolupráce mu
umožnili vystúpiť na všetkých kontinentoch spolu s významnými predstaviteľmi
jazzovej a súčasnej hudby. Za všetky aspoň pár mien: O mar Sosa, Gianluca
Petrella, Manu Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano a Jan
Lundgren. Paolo Fresu vystúpi v hlavnom meste Slovenska spolu s iným
výnimočným hudobníkom, gitaristom Bebom Ferrom.
V rámci festivalu Viva Musica! Hudba v sade s a predstaví Bakura ensemble,
vzrušujúce zoskupenie, ktoré sa venuje komornej hudbe, vzniklo v roku 2005 ako
sláčikové kvarteto na Konzervatóriu Giuseppe Verdiho v Come. Súčasní členovia
kvarteta pravidelne spolupracujú so známymi komornými súbormi a orches trami,
s televíznymi a filmovými produkciami a s veľkými osobnosťami talianskej a
medzinárodnej hudobnej scény.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko slovenská obchodná komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný part ner festivalu
je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka
Maďariča a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
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PROGRAM
18. 5. - 18. 6. Emilio Isgrò, výstava - Považská galéria umenia
v Žiline – platený vstup (utorok-nedeľa 9:00 - 12:00, 12:30 17:00)
3. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v
neustálom vývoji - fotografie Maxa Botticelliho výstava –
Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok –
nedeľa 10:00 - 18:00)
5. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác Bratislava
– vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
6. - 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ - Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ Vittorio de Sica, „Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ - Federico
Fellini – Divadlo Aréna Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.

25. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu –
Veľké koncertné štúdio SRo Bratislava – platený vstup, od
20:00
28. 6. Luigi Pirandello, inscenované čítanie – Nová budova
SND Bratislava – platený vstup, od 19:30
30. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom
Jure o 19:00 hod. a 1. 7. Sad Janka Kráľa, Bratislava o 17:00
hod., vstup voľný
Viac info: iicbratislava.esteri.it/dolcevitaj.eu
Viac k témam: Dolce Vitaj, Festival Dolce Vitaj, kultúra, talianska kultúraZdroj:
Webnoviny.sk - Festival DOLCE VITAJ – talianska kultúra, umenie, emócie a
chute, už po desiaty raz na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj a foto: SITA
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© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského
portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
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https://lionline.sk/festival-dolce-vitaj-talianska-kultura-umenie-emocie-a-chute-uz-po-desiaty-raz-naslovensku/

Festival DOLCE VITAJ – talianska kultúra,
umenie, emócie a chute, už po desiaty raz
na Slovensku
11. MÁJA 2017

Bratislava, 11.5.2017 ( WBN/PR ) – Festival „Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku
desiate výročie. Pravidelne prináša výber toho najlepšieho z talianskej kultúry
– jej súčasnosť aj tradície, emócie a chute. Tohto roku je na programe výstava
známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert milánskeho klaviristu Federica
Albaneseho, tradičná filmová sekcia Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové
diela klasickej kinematografie, profil výrazného dramatika Luigiho Pirandella
a výnimočný koncert legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu. Festival
od 18. mája 2017 otvorí výstava venovaná celosvetovo uznávanému umelcovi
Emiliovi Isgròovi, Považská galéria umenia v Žiline predstaví jeho tvorbu ako
prvá na Slovensku.
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„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie
prostredníctvom významných podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu, módu,
gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn a mnoho iných prvkov,
charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na
Slovensku tak budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku 2017
predstavuje nové a výnimočné osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu, výtvarník
Emilio Isgrò, módny fotograf Max Botticelli, klavirista Federico Albanese a mnoho
iných talentov, o ktorých som presvedčený, že naplnia všetky očakávania,“ povedal
k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj! Gabriele Meucci, taliansky
veľvyslanec na Slovensku.
Už vo štvrtok 18. mája otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline výstavu
venovanú celosvetovo uznávanému umelcovi, výtvarníkovi Emiliovi Isgròovi.
Isgrò sa ako výtvarník predstavil až štyrikrát na Benátskom Bienále (1972, 1978,
1986, 1993) a je laureátom prvej ceny Bienále v Sao Paolo (1977). Výstava
ponúkne široký výber jeho celoživotného diela a potrvá do do 18. júna tohto roku.
Od 3. do 18. júna bude možné vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave
navštíviť výstavu Maxa Botticelliho, známeho fotografa, ktorý spolupracoval s
významnými módnymi domami a návrhármi ako Giorgio Armani, Gianfranco
Ferrè, Iceberg, Antonio Marras, Valentino, Kenzo, Albino, Monvieve, Renato
Balestra, Gattinoni a Romeo Gigli. Vystavené fotografie budú venované práve
móde a zachyteniu jej krásy.
Otvárací koncert festivalu sa uskutoční 5. júna 2017 v Bratislavskom Primaciálnom
paláci, vystúpi milánsky klavirista Federico Albanese, ktorý na seba výraznejšie
upozornil aj spoluprácou s Ludovicom Einaudim. Jeho snové a premyslené skladby
odkazujú na skladateľov, akými sú Dustin O’Halloran, Nils Frahm, Michael
Nyman e Olafur Arnalds. Vstup na koncert je voľný.
Už tradične festival prinesie aj filmovú sekciu Cinevitaj, so štyrmi výnimočnými
dielami klasickej kinematografie. V bratislavskom divadle Aréna sa premietnu
zreštaurované digitálne verzie filmov Sladký život Federica Felliniho, Sviatočná
jazda Dina Risiho, Konformista Bernalda Bertolucciho a Manželstvo po taliansky
Vittoria de Sicu.
Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za
literatúru Luigiho Pirandella sa v spolupráci so Slovenským národným divadlom
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uskutoční v Modrom salóne večer o jeho živote, s úryvkami z jeho románov a
ukážkami z divadelných inscenácií. Uvažovanie o identite, jej hľadaní, postave
prozaického autora, ktorý od seba musel odohnať svoje románové postavy, aby ich
ako dramatik mohol opäť prijať.
Záver festivalu bude patriť výnimočnému koncertu v podaní legendárneho
jazzového trubkára Paola Fresu, ktorý sa predstaví v slovenskej premiére 25. júna
2017 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Fresu získal v priebehu
svojej kariéry množstvo talianskych aj zahraničných ocenení, ako napríklad
prestížnu cenu Django d’Or (pre najlepšieho európskeho jazzového hudobníka) v
roku 1996, v roku 2000 ho parížska Académie du jazz nominovala na cenu pre
najlepšieho medzinárodného hudobníka. Mnohé spolupráce mu umožnili vystúpiť
na všetkých kontinentoch spolu s významnými predstaviteľmi jazzovej a súčasnej
hudby. Za všetky aspoň pár mien: Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu Katché,
Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano a Jan Lundgren. Paolo Fresu
vystúpi v hlavnom meste Slovenska spolu s iným výnimočným hudobníkom,
gitaristom Bebom Ferrom.
V rámci festivalu Viva Musica! Hudba v sade sa predstaví Bakura ensemble,
vzrušujúce zoskupenie, ktoré sa venuje komornej hudbe, vzniklo v roku 2005 ako
sláčikové kvarteto na Konzervatóriu Giuseppe Verdiho v Come. Súčasní členovia
kvarteta pravidelne spolupracujú so známymi komornými súbormi a orchestrami, s
televíznymi a filmovými produkciami a s veľkými osobnosťami talianskej a
medzinárodnej hudobnej scény.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Talianskoslovenská obchodná komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner festivalu
je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka
Maďariča a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
PROGRAM
18. 5. – 18. 6. Emilio Isgrò, výstava – Považská galéria umenia v Žiline –
platený vstup (utorok-nedeľa 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00)
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3. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji –
fotografie Maxa Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup
voľný (utorok – nedeľa 10:00 – 18:00)
5. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác
Bratislava – vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
6. – 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ – Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“
– Vittorio de Sica, „Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ –
Federico Fellini – Divadlo Aréna Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
25. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké
koncertné štúdio SRo Bratislava – platený vstup, od 20:00
28. 6. Luigi Pirandello, inscenované čítanie – Nová budova SND Bratislava –
platený vstup, od 19:30
30. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod.
a 1. 7. Sad Janka Kráľa, Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný
Viac info: iicbratislava.esteri.it/dolcevitaj.eu
Viac k témam: Dolce Vitaj, Festival Dolce Vitaj, kultúra, talianska kultúra
Zdroj: Webnoviny.sk – Festival DOLCE VITAJ – talianska kultúra, umenie,
emócie a chute, už po desiaty raz na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
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http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/74515

Il festival italiano “Dolce Vitaj” festeggia 10 anni
DA REDAZIONE, IL 11 MAGGIO 2017

Il Festival “Dolce Vitaj” nel 2017 festeggia il 10° anniversario, un traguardo
importante fatto di tanti eventi che nel corso del tempo hanno permesso di
presentare in Slovacchia protagonisti ed eccellenze della cultura italiana.
Anche questo anno l’ampio pubblico che segue il festival avrà certamente
motivo di interesse, si parte con una mostra dedicata all’artista di fama
mondiale Emilio Isgrò che per la prima volta arriva in Slovacchia con
un’ampia selezione di opere, esposte presso la Galleria di Arte della Città di
Zilina (dal 18 maggio al 18 giugno). Isgrò è un artista che ha partecipato ben
4 volte alla Biennale di Venezia (1972, 1978, 1986, 1993) ed ha ricevuto il
primo premio alla Biennale di San Paolo (1977).

20

Emilio Isgrò, Libro cancellato (1964)
Presso la Sala Dvorana del Ministero della Cultura sarà visibile, dal 3 al 18
giugno, la mostra di Max Botticelli, fotografo celebre per lavorare con note
case di moda e stilisti come Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Iceberg,
Antonio Marras, Valentino, Kenzo, Albino, Monvieve, Renato Balestra,
Gattinoni e Romeo Gigli, le immagini esposte riguarderanno appunto la moda
e la bellezza dei suoi ritratti.

Una immagine di Max Botticelli
Il concerto di inaugurazione, con ingresso libero, sarà il 5 giugno presso il
Palazzo Primaziale di Bratislava con il pianista milanese Federico Albanese,
conosciuto per avere collaborato anche con Ludovico Einaudi. Le sue
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composizioni oniriche e raffinate hanno legami con Dustin O’Halloran, Nils
Frahm, Michael Nyman e Olafur Arnalds.
La musica di Federico Albanese è stata utilizzata da stilisti come Louis Vitton,
Ermenegildo Zegna e Phillip Lim, ha inoltre scritto colonne sonore per dei
film, tra cui “Shadow in the distance” del regista Orlando Bosch, presentato al
Festival del Film di Shangai nel 2013.

Il festival avrà come di consueto anche la sezione Cinevitaj con quattro
pellicole della filmografia classica come il “Sorpasso” di Dino Risi 6/6,
“Matrimonio all’italiana” di Vittorio de Sica 10/6, “Il conformista” di Bernardo
Bertolucci 13/6 e la “Dolce vita” di Federico Fellini 22/6, riproposte in
versione digitale restaurata, proiettate presso il Teatro Arena di Bratislava.
Guglielmo Poletti che ultimamente ha presentato le sue opere al Salone del
Mobile di Milano sarà l’ospite italiano di Bratislava Design Week. A Bratislava
Poletti esporrà suoi lavori ed inoltre sarà relatore al convegno BADW Design
Lectures, del 7/6, presso la chiesa Klarisky.
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In occasione del 150° anniversario della nascita dello scrittore Premio
Nobel Luigi Pirandello in collaborazione con il Teatro Nazionale Slovacco, il
28 giugno, presso il Teatro Nazionale, si terrà una serata a lui dedicata.
Il 25 giugno presso l’Auditorium della Radio Nazionale Paolo Fresu,
leggendario trombettista jazz di fama mondiale, si esibirà per la prima volta
in Slovacchia.
Nel corso della sua carriera Fresu ha vinto numerosi premi in Italia e
all’estero, come ad esempio il prestigioso “Django d’Or” (miglior musicista
jazz europeo) e nel 2000 ha ricevuto la nomination come “Miglior musicista
internazionale”. Le sue tante collaborazioni gli hanno permesso di esibirsi in
ogni continente con grandi esponenti della musica jazz e contemporanea. Ha
suonato in oltre 350 album, di cui un’ottantina a proprio nome e gli altri con
collaborazioni internazionali.
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Paolo Fresu & Bebo Ferra
Fresu è un artista che spazia tra vari generi, dalla musica antica a quella
contemporanea, dal jazz alla etnica ed inoltre partecipa a progetti
multimediali assieme a personalità del mondo letterario e teatrale italiano e
internazionale. Ricordiamo, tra le collaborazioni quelle con importanti nomi
dell’entourage jazzistico come quelle con Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu
Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano e Jan Lundgren. Paolo
Fresu nella capitale slovacca suonerà insieme ad un altro musicista di
eccezione come il chitarrista Bebo Ferra.
I Bakura ensemble entusiasmante formazione di musica da camera nata,
nel 2005, come quartetto d’archi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di
Como suoneranno, con due diversi programmi, a Svätý Jur il 30/6 ed
a Bratislava al festival Viva Musica! Hudba v sade il 1/7. Gli attuali
componenti di questo quartetto collaborano regolarmente con note formazioni
cameristiche, orchestrali, con produzioni televisive e cinematografiche e con
grandi personaggi del panorama musicale italiano ed internazionale come
Giovanni Sollima, Nicola Piovani e David Garrett.
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Organizzatori del Dolce Vitaj: l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di
Commercio
Italo-Slovacca e
l’Ambasciata
d’Italia.
Principale
sponsor
del
festival: VÚB
banka.
Il Dolce Vitaj si svolge con il Patrocinio del Ministro della Cultura della
Rep.
Slovacca Marek
Maďarič e
del Sindaco
di Bratislava Ivo
Nesrovnal.
Il Dolce Vitaj del 2017 festeggia i suoi 10 anni di esistenza con prestigiosi
eventi italiani che porteranno emozioni, musica, bellezza, moda, arte,
cinema, design e tanto altro che caratterizzano il nostro Paese. Tutti gli amici
della cultura italiana che vivono in Slovacchia, avranno quindi validi motivi
per seguire il festival che anche in questa edizione presenta nuovi ed
eccellenti protagonisti come il jazzista Paolo Fresu, l’artista Emilio Isgrò, il
fotografo di moda Max Botticelli, il pianista Federico Albanese e tanti altri
talenti che sono sicuro non deluderanno le aspettative di tutti!
Gabriele Meucci, Ambasciatore d’Italia in Slovacchia
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Maggiori
www.dolcevitaj.eu
www.iicbratislava.esteri.it

informazioni:

–
Foto S.Ghilardi cc-by
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https://www.webnovinky.sk/festival-dolce-vitaj-talianska-kultura-umenie-emocie-a-chute-uz-podesiaty-raz-na-slovensku/

Festival DOLCE VITAJ – talianska
kultúra, umenie, emócie a chute, už po
desiaty raz na Slovensku
11. mája 2017 webnovinky.sk Kultúra, Všeobecné 0

Bratislava, 11.5.2017 ( WBN/PR ) &#8211; Festival "Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku desiate výročie.
Pravidelne <a href="https://www.webnoviny.sk/festival-dolce-vitaj-talianska-kultura-umenie-emocie-achute-uz-po-desiaty-raz-na-slovensku/">Čítať ďalej</a>
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http://www.kinema.sk/novinka/16327/festival-dolce-vitaj-talianska-kultura-umenie-emocie-achute.htm

Festival Dolce Vitaj – talianska kultúra,
umenie, emócie a chute
PR | 11.5.2017

Festival „Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku desiate výročie. Pravidelne prináša výber
toho najlepšieho z talianskej kultúry – jej súčasnosť aj tradície, emócie a chute.
Tohto roku je na programe výstava známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert
milánskeho klaviristu Federica Albaneseho, tradičná filmová sekcia Cinevitaj, ktorá sa
zameriava na kultové diela klasickej kinematografie, profil výrazného dramatika
Luigiho Pirandella a výnimočný koncert legendárneho jazzového trubkára Paola
Fresu. Festival od 18. mája 2017 otvorí výstava venovaná celosvetovo uznávanému
umelcovi Emiliovi Isgròovi, Považská galéria umenia v Žiline predstaví jeho tvorbu
ako prvá na Slovensku.
„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie prostredníctvom

významných podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu, módu, gastronómiu, výtvarné umenie,
film, dizajn a mnoho iných prvkov, charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej
kultúry žijúci na Slovensku tak budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku
2017 predstavuje nové a výnimočné osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu, výtvarník Emilio
Isgrò, módny fotograf Max Botticelli, klavirista Federico Albanese a mnoho iných talentov,
o ktorých som presvedčený, že naplnia všetky očakávania,“ povedal k aktuálnemu ročníku
festivalu Dolce Vitaj! Gabriele Meucci, taliansky veľvyslanec na Slovensku.
Už vo štvrtok 18. mája otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline výstavu venovanú
celosvetovo uznávanému umelcovi, výtvarníkovi Emiliovi Isgròovi. Isgrò sa ako výtvarník
predstavil až štyrikrát na Benátskom Bienále (1972, 1978, 1986, 1993) a je laureátom prvej ceny
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Bienále v Sao Paolo (1977). Výstava ponúkne široký výber jeho celoživotného diela a potrvá do
do 18. júna tohto roku.
Od 3. do 18. júna bude možné vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave navštíviť
výstavu Maxa Botticelliho, známeho fotografa, ktorý spolupracoval s významnými módnymi
domami a návrhármi ako Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Iceberg, Antonio Marras, Valentino,
Kenzo, Albino, Monvieve, Renato Balestra, Gattinoni a Romeo Gigli. Vystavené fotografie budú
venované práve móde a zachyteniu jej krásy.
Otvárací koncert festivalu sa uskutoční 5. júna 2017 v Bratislavskom Primaciálnom paláci,
vystúpi milánsky klavirista Federico Albanese, ktorý na seba výraznejšie upozornil aj
spoluprácou s Ludovicom Einaudim. Jeho snové a premyslené skladby odkazujú na skladateľov,
akými sú Dustin O’Halloran, Nils Frahm, Michael Nyman e Olafur Arnalds. Vstup na koncert je
voľný.
Už tradične festival prinesie aj filmovú sekciu Cinevitaj, so štyrmi výnimočnými dielami klasickej
kinematografie. V bratislavskom divadle Aréna sa premietnu zreštaurované digitálne verzie
filmov Sladký život Federica Felliniho, Sviatočná jazda Dina Risiho, Konformista Bernalda
Bertolucciho a Manželstvo po taliansky Vittoria de Sicu.
Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Luigiho
Pirandella sa v spolupráci so Slovenským národným divadlom uskutoční v Modrom salóne večer
o jeho živote, s úryvkami z jeho románov a ukážkami z divadelných inscenácií. Uvažovanie o
identite, jej hľadaní, postave prozaického autora, ktorý od seba musel odohnať svoje románové
postavy, aby ich ako dramatik mohol opäť prijať.
Záver festivalu bude patriť výnimočnému koncertu v podaní legendárneho jazzového
trubkára Paola Fresu, ktorý sa predstaví v slovenskej premiére 25. júna 2017 vo veľkom
koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Fresu získal v priebehu svojej kariéry množstvo
talianskych aj zahraničných ocenení, ako napríklad prestížnu cenu Django d’Or (pre najlepšieho
európskeho jazzového hudobníka) v roku 1996, v roku 2000 ho parížska Académie du jazz
nominovala na cenu pre najlepšieho medzinárodného hudobníka. Mnohé spolupráce mu umožnili
vystúpiť na všetkých kontinentoch spolu s významnými predstaviteľmi jazzovej a súčasnej hudby.
Za všetky aspoň pár mien: Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu Katché, Eivind Aarset, Dave
Douglas, Richard Galliano a Jan Lundgren. Paolo Fresu vystúpi v hlavnom meste Slovenska spolu
s iným výnimočným hudobníkom, gitaristom Bebom Ferrom.
V rámci festivalu Viva Musica! Hudba v sade sa predstaví Bakura ensemble, vzrušujúce
zoskupenie, ktoré sa venuje komornej hudbe, vzniklo v roku 2005 ako sláčikové kvarteto na
Konzervatóriu Giuseppe Verdiho v Come. Súčasní členovia kvarteta pravidelne spolupracujú so
známymi komornými súbormi a orchestrami, s televíznymi a filmovými produkciami a s veľkými
osobnosťami talianskej a medzinárodnej hudobnej scény.
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http://www.prservis.sk/festival-dolce-vitaj-talianska-kultura-umenie-emocie-a-chute-uz-po-desiatyraz-na-slovensku/

Festival DOLCE VITAJ – talianska kultúra,
umenie, emócie a chute, už po desiaty raz na
Slovensku
11. 05. 2017 | Kategória: Kultúra

Bratislava, 11.5.2017 - Festival „Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku desiate výročie. Pravidelne prináša
výber toho najlepšieho z talianskej kultúry – jej súčasnosť aj tradície, emócie a chute. Tohto roku je na
programe výstava známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert milánskeho klaviristu Federica
Albaneseho, tradičná filmová sekcia Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové diela klasickej
kinematografie, profil výrazného dramatika Luigiho Pirandella a výnimočný koncert legendárneho
jazzového trubkára Paola Fresu. Festival od 18. mája 2017 otvorí výstava venovaná celosvetovo
uznávanému umelcovi Emiliovi Isgr?ovi, Považská galéria umenia v Žiline predstaví jeho tvorbu ako
prvá na Slovensku.
„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie prostredníctvom významných
podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu, módu, gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn a
mnoho iných prvkov, charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na
Slovensku tak budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku 2017 predstavuje nové a
výnimočné osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu, výtvarník Emilio Isgr?, módny fotograf Max
Botticelli, klavirista Federico Albanese a mnoho iných talentov, o ktorých som presvedčený, že naplnia
všetky očakávania,“ povedal k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj! Gabriele Meucci, taliansky
veľvyslanec na Slovensku.
Už vo štvrtok 18. mája otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline výstavu venovanú celosvetovo
uznávanému umelcovi, výtvarníkovi Emiliovi Isgr?ovi. Isgr? sa ako výtvarník predstavil až štyrikrát na
Benátskom Bienále (1972, 1978, 1986, 1993) a je laureátom prvej ceny Bienále v Sao Paolo (1977).
Výstava ponúkne široký výber jeho celoživotného diela a potrvá do do 18. júna tohto roku.
Od 3. do 18. júna bude možné vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave navštíviť výstavu Maxa
Botticelliho, známeho fotografa, ktorý spolupracoval s významnými módnymi domami a návrhármi ako
Giorgio Armani, Gianfranco Ferr?, Iceberg, Antonio Marras, Valentino, Kenzo, Albino, Monvieve,
Renato Balestra, Gattinoni a Romeo Gigli. Vystavené fotografie budú venované práve móde a
zachyteniu jej krásy.
Otvárací koncert festivalu sa uskutoční 5. júna 2017 v Bratislavskom Primaciálnom paláci, vystúpi
milánsky klavirista Federico Albanese, ktorý na seba výraznejšie upozornil aj spoluprácou s
Ludovicom Einaudim. Jeho snové a premyslené skladby odkazujú na skladateľov, akými sú Dustin
O’Halloran, Nils Frahm, Michael Nyman e Olafur Arnalds. Vstup na koncert je voľný.
Už tradične festival prinesie aj filmovú sekciu Cinevitaj, so štyrmi výnimočnými dielami klasickej
kinematografie. V bratislavskom divadle Aréna sa premietnu zreštaurované digitálne verzie filmov
Sladký život Federica Felliniho, Sviatočná jazda Dina Risiho, Konformista Bernalda Bertolucciho a
Manželstvo po taliansky Vittoria de Sicu.
Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Luigiho
Pirandella sa v spolupráci so Slovenským národným divadlom uskutoční v Modrom salóne večer o
jeho živote, s úryvkami z jeho románov a ukážkami z divadelných inscenácií. Uvažovanie o identite, jej
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hľadaní, postave prozaického autora, ktorý od seba musel odohnať svoje románové postavy, aby ich
ako dramatik mohol opäť prijať.
Záver festivalu bude patriť výnimočnému koncertu v podaní legendárneho jazzového trubkára Paola
Fresu, ktorý sa predstaví v slovenskej premiére 25. júna 2017 vo veľkom koncertnom štúdiu
Slovenského rozhlasu. Fresu získal v priebehu svojej kariéry množstvo talianskych aj zahraničných
ocenení, ako napríklad prestížnu cenu Django d’Or (pre najlepšieho európskeho jazzového
hudobníka) v roku 1996, v roku 2000 ho parížska Académie du jazz nominovala na cenu pre
najlepšieho medzinárodného hudobníka. Mnohé spolupráce mu umožnili vystúpiť na všetkých
kontinentoch spolu s významnými predstaviteľmi jazzovej a súčasnej hudby. Za všetky aspoň pár
mien: Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano a
Jan Lundgren. Paolo Fresu vystúpi v hlavnom meste Slovenska spolu s iným výnimočným
hudobníkom, gitaristom Bebom Ferrom.
V rámci festivalu Viva Musica! Hudba v sade sa predstaví Bakura ensemble, vzrušujúce zoskupenie,
ktoré sa venuje komornej hudbe, vzniklo v roku 2005 ako sláčikové kvarteto na Konzervatóriu
Giuseppe Verdiho v Come. Súčasní členovia kvarteta pravidelne spolupracujú so známymi komornými
súbormi a orchestrami, s televíznymi a filmovými produkciami a s veľkými osobnosťami talianskej a
medzinárodnej hudobnej scény.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-slovenská obchodná
komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča a primátora
Bratislavy Iva Nesrovnala.
PROGRAM
18. 5. - 18. 6. Emilio Isgr?, výstava - Považská galéria umenia v Žiline – platený vstup (utorok-nedeľa
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00)
3. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji - fotografie Maxa Botticelliho
výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok – nedeľa 10:00 - 18:00)
5. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác Bratislava – vstup voľný až do
vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
6. - 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ - Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ - Vittorio de Sica,
„Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ - Federico Fellini – Divadlo Aréna Bratislava –
platený vstup, o 19:00 hod.
25. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké koncertné štúdio SRo Bratislava
– platený vstup, od 20:00
28. 6. Luigi Pirandello, inscenované čítanie – Nová budova SND Bratislava – platený vstup, od 19:30
30. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod. a 1. 7. Sad Janka
Kráľa, Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný
Viac info: iicbratislava.esteri.it/dolcevitaj.eu

31
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FESTIVAL DOLCE VITAJ – TALIANSKA
KULTÚRA, UMENIE, EMÓCIE A
CHUTE.
Publikované: 12. mája 2017 // Autor: Redakcia GREGI.NET


Festival „Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku desiate výročie. Pravidelne
prináša výber toho najlepšieho z talianskej kultúry – jej súčasnosť aj
tradície, emócie a chute.
Tohto roku je na programe výstava známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert milánskeho
klaviristu Federica Albaneseho, tradičná filmová sekcia Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové
diela klasickej kinematografie, profil výrazného dramatika Luigiho Pirandella a výnimočný koncert
legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu. Festival od 18. mája 2017 otvorí výstava
venovaná celosvetovo uznávanému umelcovi Emiliovi Isgròovi, Považská galéria umenia v Žiline
predstaví jeho tvorbu ako prvá na Slovensku.
„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie prostredníctvom významných
podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu, módu, gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn a mnoho
iných prvkov, charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na Slovensku tak
budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku 2017 predstavuje nové a výnimočné
osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu, výtvarník Emilio Isgrò, módny fotograf Max Botticelli,
klavirista Federico Albanese a mnoho iných talentov, o ktorých som presvedčený, že naplnia všetky
očakávania,“ povedal k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj! Gabriele Meucci, taliansky
veľvyslanec na Slovensku.
Už vo štvrtok 18. mája otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline výstavu venovanú celosvetovo
uznávanému umelcovi, výtvarníkovi Emiliovi Isgròovi. Isgrò sa ako výtvarník predstavil až
štyrikrát na Benátskom Bienále (1972, 1978, 1986, 1993) a je laureátom prvej ceny Bienále v Sao
Paolo (1977). Výstava ponúkne široký výber jeho celoživotného diela a potrvá do do 18. júna
tohto roku.
Od 3. do 18. júna bude možné vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave navštíviť
výstavu Maxa Botticelliho, známeho fotografa, ktorý spolupracoval s významnými módnymi
domami a návrhármi ako Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Iceberg, Antonio Marras, Valentino,
Kenzo, Albino, Monvieve, Renato Balestra, Gattinoni a Romeo Gigli. Vystavené fotografie budú
venované práve móde a zachyteniu jej krásy.
Otvárací koncert festivalu sa uskutoční 5. júna 2017 v Bratislavskom Primaciálnom paláci, vystúpi
milánsky klavirista Federico Albanese, ktorý na seba výraznejšie upozornil aj spoluprácou s
Ludovicom Einaudim. Jeho snové a premyslené skladby odkazujú na skladateľov, akými sú
Dustin O’Halloran, Nils Frahm, Michael Nyman e Olafur Arnalds. Vstup na koncert je voľný.

32

Už tradične festival prinesie aj filmovú sekciu Cinevitaj, so štyrmi výnimočnými dielami klasickej
kinematografie. V bratislavskom divadle Aréna sa premietnu zreštaurované digitálne verzie
filmov Sladký život Federica Felliniho, Sviatočná jazda Dina Risiho, Konformista Bernalda
Bertolucciho a Manželstvo po taliansky Vittoria de Sicu.
Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Luigiho
Pirandella sa v spolupráci so Slovenským národným divadlom uskutoční v Modrom salóne večer
o jeho živote, s úryvkami z jeho románov a ukážkami z divadelných inscenácií. Uvažovanie o
identite, jej hľadaní, postave prozaického autora, ktorý od seba musel odohnať svoje románové
postavy, aby ich ako dramatik mohol opäť prijať.
Záver festivalu bude patriť výnimočnému koncertu v podaní legendárneho jazzového
trubkára Paola Fresu, ktorý sa predstaví v slovenskej premiére 25. júna 2017 vo veľkom
koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Fresu získal v priebehu svojej kariéry množstvo
talianskych aj zahraničných ocenení, ako napríklad prestížnu cenu Django d’Or (pre najlepšieho
európskeho jazzového hudobníka) v roku 1996, v roku 2000 ho parížska Académie du jazz
nominovala na cenu pre najlepšieho medzinárodného hudobníka. Mnohé spolupráce mu
umožnili vystúpiť na všetkých kontinentoch spolu s významnými predstaviteľmi jazzovej
a súčasnej hudby. Za všetky aspoň pár mien: Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu Katché,
Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano a Jan Lundgren. Paolo Fresu vystúpi v hlavnom
meste Slovenska spolu s iným výnimočným hudobníkom, gitaristom Bebom Ferrom.
V rámci festivalu Viva Musica! Hudba v sade sa predstaví Bakura ensemble, vzrušujúce
zoskupenie, ktoré sa venuje komornej hudbe, vzniklo v roku 2005 ako sláčikové kvarteto na
Konzervatóriu Giuseppe Verdiho v Come. Súčasní členovia kvarteta pravidelne spolupracujú so
známymi komornými súbormi a orchestrami, s televíznymi a filmovými produkciami a s veľkými
osobnosťami talianskej a medzinárodnej hudobnej scény.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-slovenská obchodná
komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča
a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
PROGRAM
18. 5. – 18. 6. Emilio Isgrò, výstava – Považská galéria umenia v Žiline – platený vstup
(utorok-nedeľa 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00)
19. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji – fotografie Maxa
Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok – nedeľa 10:00
– 18:00)
20. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác Bratislava – vstup
voľný až do vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
21. – 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ – Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ – Vittorio de
Sica, „Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ – Federico Fellini – Divadlo Aréna
Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
22. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké koncertné štúdio SRo
Bratislava – platený vstup, od 20:00
23. 6. Luigi Pirandello, inscenované čítanie – Nová budova SND Bratislava – platený vstup,
od 19:30
24. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod. a 1. 7. Sad
Janka Kráľa, Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný
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Viac info: iicbratislava.esteri.it / dolcevitaj.eu
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http://bratislavaden.sk/festival-dolce-vitaj-prinesie-najlepsie-talianskej-kultury-umenie-emociechute/

Festival Dolce Vitaj prinesie to najlepšie z
talianskej kultúry, umenie, emócie a
chute

Foto: SITA

Festival Dolce Vitaj oslavuje tohto roku desiate výročie. Pravidelne
prináša výber toho najlepšieho z talianskej kultúry – jej súčasnosť
aj tradície, emócie a chute.
Tohto roku je na programe výstava známeho fotografa Maxa Botticelliho,
koncert milánskeho klaviristu Federica Albaneseho, tradičná filmová sekcia
Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové diela klasickej kinematografie,
profil výrazného dramatika Luigiho Pirandella a výnimočný koncert
legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu.

„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie
prostredníctvom významných podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu,
módu, gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn a mnoho iných prvkov,
charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na
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Slovensku tak budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v
roku 2017 predstavuje nové a výnimočné osobnosti, akými sú jazzman
Paolo Fresu, výtvarník Emilio Isgr?, módny fotograf Max Botticelli, klavirista
Federico Albanese a mnoho iných talentov, o ktorých som presvedčený, že
naplnia všetky očakávania,“ povedal k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce
Vitaj! Gabriele Meucci, taliansky veľvyslanec na Slovensku.

Od 3. do 18. júna bude možné vo Dvorane Ministerstva kultúry v Bratislave
navštíviť výstavu Maxa Botticelliho, známeho fotografa, ktorý spolupracoval
s významnými módnymi domami a návrhármi ako Giorgio Armani,
Gianfranco Ferr?, Iceberg, Antonio Marras, Valentino, Kenzo, Albino,
Monvieve, Renato Balestra, Gattinoni a Romeo Gigli. Vystavené fotografie
budú venované práve móde a zachyteniu jej krásy.
Otvárací koncert festivalu sa uskutoční 5. júna v Primaciálnom paláci,
vystúpi milánsky klavirista Federico Albanese, ktorý na seba výraznejšie
upozornil aj spoluprácou s Ludovicom Einaudim. Jeho snové a premyslené
skladby odkazujú na skladateľov, akými sú Dustin O’Halloran, Nils Frahm,
Michael Nyman e Olafur Arnalds. Vstup na koncert je voľný.
Už tradične festival prinesie aj filmovú sekciu Cinevitaj, so štyrmi
výnimočnými dielami klasickej kinematografie. V divadle Aréna sa
premietnu zreštaurované digitálne verzie filmov Sladký život Federica
Felliniho, Sviatočná jazda Dina Risiho, Konformista Bernalda Bertolucciho a
Manželstvo po taliansky Vittoria de Sicu.
Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny
za literatúru Luigiho Pirandella sa v spolupráci so Slovenským národným
divadlom uskutoční v Modrom salóne večer o jeho živote, s úryvkami z jeho
románov a ukážkami z divadelných inscenácií. Uvažovanie o identite, jej
hľadaní, postave prozaického autora, ktorý od seba musel odohnať svoje
románové postavy, aby ich ako dramatik mohol opäť prijať.
Záver festivalu bude patriť výnimočnému koncertu v podaní legendárneho
jazzového trubkára Paola Fresu, ktorý sa predstaví v slovenskej premiére
25. júna vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Paolo Fresu
vystúpi v hlavnom meste Slovenska spolu s iným výnimočným hudobníkom,
gitaristom Bebom Ferrom.
V rámci festivalu Viva Musica! Hudba v sade sa predstaví Bakura ensemble,
vzrušujúce zoskupenie, ktoré sa venuje komornej hudbe, vzniklo v roku
2005 ako sláčikové kvarteto na Konzervatóriu Giuseppe Verdiho v Come.
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Súčasní členovia kvarteta pravidelne spolupracujú so známymi komornými
súbormi a orchestrami, s televíznymi a filmovými produkciami a s veľkými
osobnosťami talianskej a medzinárodnej hudobnej scény.

PROGRAM
3. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji –
fotografie Maxa Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup
voľný (utorok až nedeľa 10. – 18. hod.)
5. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác
Bratislava – vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály, o 19.00 hod.
6. – 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ – Dino Risi, „Manželstvo po
taliansky“ – Vittorio de Sica, „Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký
život“ – Federico Fellini – Divadlo Aréna Bratislava – platený vstup, o 19.00
hod.
25. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké
koncertné štúdio SRo Bratislava – platený vstup, od 20.00 hod.
28. 6. Luigi Pirandello, inscenované čítanie – Nová budova SND Bratislava –
platený vstup, od 19.30 hod.
30. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19.00
hod. a 1. 7. Sad Janka Kráľa, Bratislava o 17.00 hod., vstup voľný
12. mája 2017
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http://www.dobrenoviny.sk/c/101048/festival-dolce-vitaj-otvorila-vernisaz-emilia-isgroa-v-zilinskejpgu
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Dnes o 06:36
čítanie na minútu 0 zdieľaní

Festival Dolce Vitaj otvorila vernisáž Emilia
Isgróa v žilinskej PGU
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-Slovenská obchodná
komora a talianske veľvyslanectvo.
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Na snímke výstava obrazov talianskeho maliara Emilia Isgróa počas vernisáže na otvorení festivalu
talianskej kultúry Dolce vitaj v Považskej galérii umenia v Žiline dňa 18. mája 2017. — Foto: TASR/Erika
Ďurčová
Žilina 18. mája (TASR) – Vernisáž Emilia Isgróa sa uskutočnila dnes v Považskej galérii umenia (PGU)
v Žiline v rámci desiateho ročníka festivalu Dolce Vitaj, ktorý pravidelne prináša výber toho najlepšieho
z talianskej kultúry.
Podľa riaditeľa PGU Milana Mazúra tvoril Isgró od začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia diela novým,
revolučným jazykom a jeho prvá výstava na Slovensku ponúka možnosť vidieť celý mesiac 50 z nich.
"Slovensko navštívil po svojich významných výstavách v prvej polovici tohto roka v Londýne a Paríži.
Počas svojej kariéry sa štyrikrát zúčastnil na benátskom bienále (1972, 1978, 1986, 1993) a v roku 1977
získal prvú cenu na Bienále v brazílskom meste Sao Paulo. Na Expo 2015 v Miláne videli jeho
monumentálnu mramorovú sochu vysokú sedem metrov milióny návštevníkov," uviedol Mazúr.
"Talianske umenie bolo vždy synonymom kreativity a originality, ktoré sú pre našu krajinu
charakteristické, pričom Isgró ako výtvarník, básnik, dramaturg, spisovateľ a režisér je výraznou súčasťou
medzinárodnej umeleckej scény. Vďačí za to osobitej tvorbe, ktorej súčasťou sú známe vymazania
prameniace z jeho aktuálneho a výnimočného štýlu vychádzajúceho z prepracovania zmyslu textov, ktoré
vedie k novej a intenzívnejšej sile slov. Kreatívny akt Emilia Isgróa nie je zničením textov ani ich cenzúrou,
ale zhodnotením jazyka, ktorý sa umelcovým zásahom syntetizuje, redukuje a niekedy transformuje
prostredníctvom gest a irónie," povedal v súvislosti s organizovaním výstavy taliansky veľvyslanec na
Slovensku Gabriele Meucci.
Festival Dolce Vitaj ponúkne v júni v Bratislave výstavu fotografa Maxa Botticelliho, koncert milánskeho
klaviristu Federica Albaneseho, tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj zameranú na kultové diela klasickej
kinematografie, profil dramatika Luigiho Pirandella a koncert legendárneho jazzového trubkára Paola
Fresu. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je taliansky trh "Mercato Italiano", ktorý organizuje Taliansko–
Slovenská obchodná komora už tradične v historickom centre Bratislavy.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-Slovenská obchodná komora
a talianske veľvyslanectvo. Koná sa pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča
a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
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Festival Dolce Vitaj otvorila vernisáž Emilia
Isgróa v žilinskej PGU
TASR, včera 21:45

Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-Slovenská
obchodná komora a talianske veľvyslanectvo.

Na snímke výstava obrazov talianskeho maliara Emilia Isgróa počas vernisáže na otvorení festivalu
talianskej kultúry Dolce vitaj v Považskej galérii umenia v Žiline dňa 18. mája 2017. Foto: TASR/Erika
Ďurčová

Žilina 18. mája (TASR) – Vernisáž Emilia Isgróa sa uskutočnila dnes v Považskej galérii
umenia (PGU) v Žiline v rámci desiateho ročníka festivalu Dolce Vitaj, ktorý pravidelne
prináša výber toho najlepšieho z talianskej kultúry.
Podľa riaditeľa PGU Milana Mazúra tvoril Isgró od začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia
diela novým, revolučným jazykom a jeho prvá výstava na Slovensku ponúka možnosť vidieť celý
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mesiac 50 z nich. "Slovensko navštívil po svojich významných výstavách v prvej polovici tohto

roka v Londýne a Paríži. Počas svojej kariéry sa štyrikrát zúčastnil na benátskom bienále (1972,
1978, 1986, 1993) a v roku 1977 získal prvú cenu na Bienále v brazílskom meste Sao Paulo. Na
Expo 2015 v Miláne videli jeho monumentálnu mramorovú sochu vysokú sedem metrov milióny
návštevníkov," uviedol Mazúr.
"Talianske umenie bolo vždy synonymom kreativity a originality, ktoré sú pre našu krajinu
charakteristické, pričom Isgró ako výtvarník, básnik, dramaturg, spisovateľ a režisér je výraznou
súčasťou medzinárodnej umeleckej scény. Vďačí za to osobitej tvorbe, ktorej súčasťou sú známe
vymazania prameniace z jeho aktuálneho a výnimočného štýlu vychádzajúceho z prepracovania
zmyslu textov, ktoré vedie k novej a intenzívnejšej sile slov. Kreatívny akt Emilia Isgróa nie je
zničením textov ani ich cenzúrou, ale zhodnotením jazyka, ktorý sa umelcovým zásahom
syntetizuje, redukuje a niekedy transformuje prostredníctvom gest a irónie," povedal v súvislosti
s organizovaním výstavy taliansky veľvyslanec na Slovensku Gabriele Meucci.
Festival Dolce Vitaj ponúkne v júni v Bratislave výstavu fotografa Maxa Botticelliho, koncert
milánskeho klaviristu Federica Albaneseho, tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj zameranú na kultové
diela klasickej kinematografie, profil dramatika Luigiho Pirandella a koncert legendárneho
jazzového trubkára Paola Fresu. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je taliansky trh "Mercato

Italiano", ktorý organizuje Taliansko–Slovenská obchodná komora už tradične v historickom
centre Bratislavy.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-Slovenská obchodná
komora a talianske veľvyslanectvo. Koná sa pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky
Mareka Maďariča a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
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DO ŽILINY PRICHÁDZA HOSŤ
FESTIVALU DOLCE VITAJ,
LEGENDÁRNY UMELEC EMILIO
ISGRÒ.
Publikované: 17. mája 2017 // Autor: Redakcia GREGI.NET


Jubilejný, desiaty ročník festivalu DOLCE VITAJ sa začne už tento
štvrtok 18. mája 2017 vernisážou výstavy venovanej tvorbe celosvetovo
uznávaného umelca Emilia Isgròa. Jeho samostatná výstava má na
Slovensku svoju premiéru. Na otvorenie pricestuje na Slovensko aj
autor, konceptuálny umelec a maliar, rovnako však aj básnik, spisovateľ,
dramaturg a režisér. Výstava potrvá v Považskej galérii umenia v Žiline
do 18. júna tohto roku. Festival pravidelne prináša výber toho
najlepšieho z talianskej kultúry.
„V roku 80. narodenín tohto významného umelca, ktorý pochádza z mestečka Barcellona Pozzo di Gotto na
Sicílii, organizujeme v spolupráci s archívom Carla Palliho v Prate a Považskou galériou umenia v Žiline
jeho prvú autorskú výstavu na Slovensku. Od šesťdesiatich rokov po súčasnosť sa tvorba Emilia Isgròa
stala jednou z najoriginálnejších a najrevolučnejších, vďaka nej sa niekoľkokrát predstavil na Benátskom
bienále a získal prvú cenu na bienále v brazílskom San Paolo,“ povedal Marco Gerbi z Talianskeho
kultúrneho inštitútu v Bratislave. Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou ministra kultúry
Slovenskej republiky Marka Maďariča a pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Juraja Blanára, kurátorkou je Laura Monaldi.
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Isgrò je na medzinárodnej úrovni jedným z najznámejších a najoceňovanejších predstaviteľov
súčasného talianskeho umenia. Slovensko navštívi po svojich významných výstavách
uskutočnených v prvej polovici tohto roka v Londýne a Paríži. Na Expo 2015 v Miláne jeho
monumentálnu mramorovú sochu vysokú sedem metrov videli milióny návštevníkov.
Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline v úvodnej časti katalógu k výstave píše:
„Emilio Isgrò je umelcom, ktorý sa vydal na svoje výnimočné kreatívne dobrodružstvo začiatkom
šesťdesiatych rokov, a to jedinečným štýlom, ktorý experimentuje s prelínaním sa literatúry a vizuálneho
umenia, rozširujúc hranice oboch spomenutých žánrov. Z vymazávaní často vznikajú slová, ktoré následne
zjednotené tvoria nezvyčajné a zábavné vety, akoby v podstate to esenciálne, čo zostáva – po aplikovaní
rôznych postupov, vymazávaní, filtrov a podobne.”
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Diela „Tabuľky” a „Po bombe“ boli zapožičané z významného Museo del Novecento vo Florencii,
do zbierky ktorého patria. Väčšina diel, ktoré sa teraz nachádzajú v Žiline, boli vystavené v rámci
rôznych významných centier, ako napr. v Galérii súčasného umenia Luigiho Pecciho v Prate v r.
2008 (Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato), v Taksim Art Gallery v Istanbule v r.
2010 a v Galérii moderného umenia v Ríme v r. 2013 (Galleria di Arte Moderna di Roma).
„Som veľmi rád, že na Slovensko v júni zavíta už 10. ročník obľúbeného festivalu Dolce Vitaj, ktorý
významnou mierou prispieva k šíreniu talianskej kultúry na Slovensku. Organizujúce inštitúcie v spolupráci
s partnermi sľubujú to najzaujímavejšie z talianskeho umenia a gastronómie. Návštevníci sa tak aj tento
rok môžu tešiť na bohatý program a množstvo podujatí ,“ povedal Alexander Resch, prezident
Taliansko-Slovenskej obchodnej komory.
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Tohto roku je na programe festivalu Dolce Vitaj aj výstava známeho fotografa Maxa
Botticelliho, koncert milánskeho klaviristu Federica Albaneseho, tradičná filmová sekcia Cinevitaj,
ktorá sa zameriava na kultové diela klasickej kinematografie, profil výrazného dramatika Luigiho
Pirandella a výnimočný koncert legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu. Jeho
neodmysliteľnou súčasťou je taliansky trh „Mercato Italiano“, ktorý organizuje Taliansko –
Slovenská obchodná komora už tradične v historickom centre Bratislavy.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-slovenská obchodná
komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča
a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
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PROGRAM
18. 5. – 18. 6. Emilio Isgrò, výstava – Považská galéria umenia v Žiline – platený vstup
(utorok-nedeľa 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00)
19. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji – fotografie Maxa
Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok – nedeľa 10:00
– 18:00)
20. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác Bratislava – vstup
voľný až do vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
21. – 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ – Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ – Vittorio de
Sica, „Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ – Federico Fellini – Divadlo Aréna
Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
22. – 25. 6. Taliansky trh na Hviezdoslavovom námestí
23. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké koncertné štúdio SRo
Bratislava – platený vstup, od 20:00
24. 6. Luigi Pirandello, inscenované čítanie – Nová budova SND Bratislava – platený vstup,
od 19:30
25. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod. a 1. 7. Sad
Janka Kráľa, Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný
Viac info: iicbratislava.esteri.it / dolcevitaj.eu
Zdroj: TS
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SR Žilina festival Dolce vitaj vernisáž Isgró ZAX
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vum

SR Žilina festival Dolce vitaj vernisáž Isgró ZAX
Považská galéria umenia v Žiline vystavená expozícia talianskeho maliara Emilia
Isgróa návštevníci
Na snímke výstava obrazov talianskeho maliara Emilia Isgróa počas vernisáže na
otvorení festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj v Považskej galérii umenia v
Žiline dňa 18. mája 2017. FOTO TASR - Erika Ďurčová

Kľúčové slová: Slovensko kultúra výtvarné umenie festival Dolce vitaj |vernisáž
Isgró ZAX
Slovakia Žilina
File Name: 18052017Zilina_vystava_08430204
© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.
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SR Žilina festival Dolce vitaj vernisáž Isgró ZAX
Vydané: 18.05.2017 18:44 Vytvorené: 18.05.2017 16:55 Autor: Kategória: Kultúra-kul /
vum

SR Žilina festival Dolce vitaj vernisáž Isgró ZAX
Považská galéria umenia v Žiline vystavená expozícia talianskeho maliara Emilia
Isgróa obraz Vyhlásenie Carla Palliho, 2008
Na snímke obraz Vyhlásenie Carla Palliho, 2008 počas vernisáže talianskeho
maliara Emilia Isgróa na otvorení festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj v
Považskej galérii umenia v Žiline dňa 18. mája 2017. FOTO TASR - Erika Ďurčová

Kľúčové slová: Slovensko kultúra výtvarné umenie festival Dolce vitaj |vernisáž
Isgró ZAX
Slovakia Žilina
File Name: 18052017Zilina_vystava_05430201
© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením

48

http://www.24hod.sk/festival-dolce-vitaj-otvorila-vernisaz-emilia-isgroa-v-zilinskej-pgucl513121.html

24hod.sk

Kultúra

18. mája 2017
Festival Dolce Vitaj otvorila vernisáž Emilia Isgróa v žilinskej PGU

Na snímke výstava obrazov talianskeho maliara Emilia Isgróa počas vernisáže
na otvorení festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj v Považskej galérii umenia v
Žiline dňa 18. mája 2017.

Zdieľať

Na snímke výstava obrazov talianskeho maliara Emilia Isgróa počas vernisáže na otvorení festivalu

49

talianskej kultúry Dolce vitaj v Považskej galérii umenia v Žiline dňa 18. mája 2017. Foto:
TASR/Erika Ďurčová
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http://music-zone.eu/uvod-festivalu-dolce-vitaj-bude-patrit-milanskemu-klaviristovi-federicovialbanesemu-a-talianskej-mode/

Úvod festivalu DOLCE VITAJ bude patriť
milánskemu klaviristovi Federicovi
Albanesemu a talianskej móde
23. mája 2017
0

Talianske vizuálne umenie a móda sú neodmysliteľnou súčasťou talianskej
kultúry. Desiaty ročník festivalu DOLCE VITAJ ponúka výstavu fotografií Maxa
Botticelliho s názvom PODOBY TALIANSKEJ MÓDY, TVARY A EMÓCIE V
NEUSTÁLOM VÝVOJI. Vernisáži, ktorá sa uskutoční 2. júna 2017 vo Dvorane
Ministerstva kultúry SR, bude predchádzať diskusia s prestížnym módnym
fotografom.
Festival oficiálne otvorí koncert milánskeho klaviristu FEDERICA ALBANESEHO,
ktorý sa uskutoční 5. júna 2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave.
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„Elegantný a minimalistický, snový a evokatívny, jeden z najlepších príkladov
modernej neo-klasickej hudby, porovnateľný s umelcami takého významu, ako Olafur
Arnalds, Nils Frahm, Dustin O’Halloran, Michael Nyman – Federico Albanese vytvára
okamihy rafinovanej krásy, pričom poslucháča prenáša do priestoru, v ktorom sa
klasický klavír prirodzene prelína s elektronikou,“ povedal o umelcovi Marco Gerbi
z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, hlavného organizátora festivalu. Vstup
na koncert je voľný až do naplnenia kapacity sály.
Klavirista a skladateľ Federico Albanese (1982), rodák z Milána žijúci v Berlíne je
známy pre svoje vzdušné a filmové melódie, v ktorých obdivuhodne spája vážnu a
elektronickú hudbu, minimalizmus a pop. Jeho debutový album The Houseboat and
the Moon, ktorý vyšiel na značke Denovali, bol kritikou označený za „jeden z
najkrajších albumov modernej vážnej hudby posledných rokov“. Počas svojej
výnimočnej kariéry spolupracoval aj s Ludovicom Einaudim. Albaneseho hudbu
použili módni návrhári ako Louis Vitton, Ermenegildo Zegna a Phillip Lim, je autorom
aj filmovej hudby. V júli 2013 bol jedným z hostí prestížneho anglického open-air
festivalu Womad. V júli tohto roku bude hosťom Montreux Jazz Festivalu. V rámci
tohtoročného európskeho turné zavíta na Slovensko po prvý raz.
Max Botticelli je taliansky módny fotograf, ktorý pracuje pre prestížne módne značky
a návrhárov ako Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Iceberg, Antonio Marras,
Valentino, Kenzo, Alidiomichelli, Albino, Monvieve, Renato Balestra, Gattinoni e
Romeo Gigli. Jeho fotografie sa objavili aj v módnych časopisoch Cosmopolitan,
v talianskom vydaní Vogue či magazíne D.
Výstava PODOBY TALIANSKEJ MÓDY, TVARY A EMÓCIE V NEUSTÁLOM
VÝVOJI zachytáva cez prierez jeho tvorby premeny a rôzne podoby talianskej módy.
Navštíviť ju bude možné od 3. do 18. júna vo Dvorane Ministerstva kultúry, na Nám.
SNP v Bratislave.
Prestížny taliansky fotograf prijal pozvanie aj na špeciálnu diskusiu v rámci iniciatívy
Fashion Live! Talk, ktorá sa uskutoční v piatok 2. júna 2017 o 18.00 hod. v Satori
Stage (Mickiewczova 9, Bratislava), moderuje: Zora Husarčíková.
Podujatie FASHION LIVE! Talk s Maxom Botticellimbude rozprávaním o móde,
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fotografovaní, fotografovaní módy, ako aj o tom, čo sa deje na scéne talianskej módy
predtým, ako začne určovať trendy vo svete.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Talianskoslovenská obchodná komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner
festivalu je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka
Maďariča a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
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http://www.kedykam.sk/article/1000816495/uvod_festivalu_dolce_vitaj_bude_patri%C5%A5_milan
skemu_klaviristovi_federicovi_albanesemu_a_talianskej_mode.html

Úvod festivalu DOLCE VITAJ bude patriť milánskemu
klaviristovi Federicovi Albanesemu a talianskej móde

HUDBA - Festivaly

Talianske vizuálne umenie a móda sú neodmysliteľnou súčasťou talianskej kultúry. Desiaty ročník
festivalu DOLCE VITAJ ponúka výstavu fotografií Maxa Botticelliho s názvom PODOBY TALIANSKEJ
MÓDY, TVARY A EMÓCIE V NEUSTÁLOM VÝVOJI. Vernisáži, ktorá sa uskutoční 2. júna 2017 vo
Dvorane Ministerstva kultúry SR, bude predchádzať diskusia s prestížnym módnym fotografom.
Festival oficiálne otvorí koncert milánskeho klaviristu FEDERICA ALBANESEHO, ktorý sa uskutoční
5. júna 2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave.
„Elegantný a minimalistický, snový a evokatívny, jeden z najlepších príkladov modernej neo-klasickej hudby,

porovnateľný s umelcami takého významu, ako Olafur Arnalds, Nils Frahm, Dustin O’Halloran, Michael Nyman –
Federico Albanese vytvára okamihy rafinovanej krásy, pričom poslucháča prenáša do priestoru, v ktorom sa
klasický klavír prirodzene prelína s elektronikou,“ povedal o umelcovi Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho
inštitútu v Bratislave, hlavného organizátora festivalu. Vstup na koncert je voľný až do naplnenia kapacity sály.
Klavirista a skladateľ Federico Albanese (1982), rodák z Milána žijúci v Berlíne je známy pre svoje vzdušné a
filmové melódie, v ktorých obdivuhodne spája vážnu a elektronickú hudbu, minimalizmus a pop. Jeho debutový
album The Houseboat and the Moon, ktorý vyšiel na značke Denovali, bol kritikou označený za „jeden z
najkrajších albumov modernej vážnej hudby posledných rokov“. Počas svojej výnimočnej kariéry spolupracoval aj
s Ludovicom Einaudim. Albaneseho hudbu použili módni návrhári ako Louis Vitton, Ermenegildo Zegna a Phillip
Lim, je autorom aj filmovej hudby. V júli 2013 bol jedným z hostí prestížneho anglického open-air
festivalu Womad. V júli tohto roku bude hosťom Montreux Jazz Festivalu. V rámci tohtoročného európskeho turné
zavíta na Slovensko po prvý raz.
Max Botticelli je taliansky módny fotograf, ktorý pracuje pre prestížne módne značky a návrhárov ako Giorgio
Armani, Gianfranco Ferrè, Iceberg, Antonio Marras, Valentino, Kenzo, Alidiomichelli, Albino, Monvieve, Renato
Balestra, Gattinoni e Romeo Gigli. Jeho fotografie sa objavili aj v módnych časopisoch Cosmopolitan, v talianskom
vydaní Vogue či magazíne D.
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Výstava PODOBY TALIANSKEJ MÓDY, TVARY A EMÓCIE V NEUSTÁLOM VÝVOJIzachytáva cez prierez
jeho tvorby premeny a rôzne podoby talianskej módy. Navštíviť ju bude možné od 3. do 18. júna vo Dvorane
Ministerstva kultúry, na Nám. SNP v Bratislave.
Prestížny taliansky fotograf prijal pozvanie aj na špeciálnu diskusiu v rámci iniciatívy Fashion Live!
Talk, ktorá sa uskutoční v piatok 2. júna 2017 o 18.00 hod. v Satori Stage (Mickiewczova 9, Bratislava),
moderuje: Zora Husarčíková. Podujatie FASHION LIVE! Talk s Maxom Botticellim bude rozprávaním o móde,
fotografovaní, fotografovaní módy, ako aj o tom, čo sa deje na scéne talianskej módy predtým, ako začne
určovať trendy vo svete.

Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-slovenská obchodná
komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s.

Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča a primátora
Bratislavy Iva Nesrovnala.

PROGRAM
18. 5. - 18. 6. Emilio Isgrò, výstava - Považská galéria umenia v Žiline – platený vstup (utorok-nedeľa 9:00 12:00, 12:30 - 17:00)
2. 6. 18:00 Fashion Live! Talk s Maxom Botticellim – Satori stage, Mickiewiczova 9, vstup voľný
3. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji - fotografie Maxa
Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok – nedeľa 10:00 - 18:00)
5. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác Bratislava – vstup voľný až do
vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
6. - 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ - Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ - Vittorio de Sica, „Konformista“Bernardo Bertolucci „Sladký život“ - Federico Fellini – Divadlo Aréna Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
19. – 23. 6. Taliansky trh na Hviezdoslavovom námestí
25. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké koncertné štúdio SRo Bratislava – platený
vstup, od 20:00
28. 6. Luigi Pirandello, inscenované čítanie – Nová budova SND Bratislava – platený vstup, od 19:30
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30. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod. a 1. 7. Sad Janka Kráľa,
Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný

Viac info: iicbratislava.esteri.it / dolcevitaj.eu

Zuzana

Golianová

23.

Bratislava
Mediálna podpora festivalu Dolce Vitaj 2017

23.5.2017
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https://bratislava-slovakia.eu/events/federico-albanese-195

FEDERICO ALBANESE
THIS MONDAY!

SOURCE: VISITBRATISLAVA.COM JUNE 05, 2017

The opening concert of the 10th edition of the Dolce Vitaj Festival.
Federico Albanese is a keyboardist and composer, known for his airy and film melodies, in
which he admirably combines serious and electronic music, minimalism and pop.
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His dreamy and thoughtful compositions are close to composers like Dustin O’Halloran, Nils
Frahm, Michael Nyman and Olafur Arnalds, as well as bands such as Mogwai and Durutti
Column.
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https://www.citylife.sk/koncert/dolce-vitaj-federico-albanese

KONCERT

Dolce Vitaj: Federico Albanese
Taliansky klavírista a skladateľ Federico Albanese vystúpi prvý krát v
Bratislave počas 10. ročníka talianskeho festivalu Dolce Vitaj!. Koncert
bude zároveň otváracím koncertom talianskeho festivalu Dolce Vitaj!.

Do kalendára

05.06.2017, Po

Primaciálny palác
19:00
„Elegantný a minimalistický, snový a evokatívny, jeden z najlepších príkladov modernej neo klasickej
hudby, porovnateľný s umelcami takého významu, ako Olafur Arnalds, Nils Frahm, Dustin O’Halloran,
Michael Nyman – Federico Albanese vytvára okamihy rafinovanej krásy, pričom poslucháča prenáša
do priestoru, v ktorom sa klasický klavír prirodzene prelína s elektronikou,“ povedal o umelcovi Marco
Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, hlavného
organizátora festivalu.
Klavirista a skladateľ Federico Albanese (1982), rodák z Milána žijúci v Berlíne je známy pre svoje
vzdušné a filmové melódie, v ktorých obdivuhodne spája vážnu a elektronickú hudbu, minimalizmus a
pop. Jeho debutový album The Houseboat and the Moon, ktorý vyšiel na značke Denovali, bol kritikou
označený za „jeden z najkrajších albumov modernej vážnej hudby posledných rokov“.
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Počas svojej výnimočnej kariéry spolupracoval aj s Ludovicom Einaudim. Albaneseho hudbu použili
módni návrhári ako Louis Vitton, Ermenegildo Zegna a Phillip Lim, je autorom aj filmovej hudby. V júli
2013 bol jedným z hostí prestížneho anglického open-air festivalu Womad. V júli tohto roku bude
hosťom Montreux Jazz Festivalu. V rámci tohtoročného európskeho turné zavíta na Slovensko po prvý
raz.
Vstup: voľný (do naplnenia sály)
Rezervácie na (iicbratislava.esteri.it)
Podujatie je súčasťou festivalu Dolce vitaj 2017
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https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/430712-objavuje-silu-a-energiu-slova/

Objavuje silu a
energiu slova
Pravda, Jena Opoldusová 27.05.2017 16:00

"Nepovažujem sa za maliara, ale skôr básnika, ktorý píše
obrazmi." Tvrdí o sebe vizuálny umelec, ale aj básnik,
spisovateľ, dramaturg a režisér Emilio Isgró.
Jeden z najväčších inovátorov vizuálneho jazyka v povojnovom
Taliansku po prvý raz vystavuje na Slovensku. Široký výber zo svojej
výtvarnej tvorby predstavuje v Považskej galérii umenia v Žiline. Len
tento rok už vystavoval v Londýne a Paríži.
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Emilio Isgró: Roma Mentana, 2007Autor: MAREK JANČÚCH

Vynálezca vymazávania. Prívlastok, ktorý mu prisúdili teoretici,
výstižne charakterizuje jeden z princípov jeho tvorby. Svojimi zásahmi
poznamenáva texty, obrazy či mapy, aby ich posunul k novým
významom. „Vymazávanie nastoľuje otázku o prežití slov. Tak dlho
nás kŕmili ich záplavami, až ich napokon už nikto nečíta. Raz však
znova objavíme silu a umeleckú energiu slova,“ tvrdí všestranný
umelec. V polovici päťdesiatych rokov vstúpil na scénu poézie a
literatúry, neskôr ho zvábil svet vizuálneho umenia a začal so
zotieraním slov v encyklopédiách a ďalších cudzích textoch. Netrvalo
dlho a svojou tvorbou dobyl scénu výtvarného umenia. A získal aj
medzinárodné uznanie. Už začiatkom sedemdesiatych rokov
vystavoval na benátskom bienále. Prvú cenu mu vyniesla v roku
1977 práca, ktoré predstavil na bienále v brazílskom Sao Paole. Na
legendárnom bienále v Benátkach, nastavujúcom zrkadlo
najaktuálnejším trendom vizuálneho umenia, tlieskali jeho dielam aj
v rokoch 1978, 1986 a 1993.
Inzercia Calzedonia

09s

„Emilio Isgró je umelcom, ktorý sa vydal na svoje výnimočné
kreatívne dobrodružstvo začiatkom šesťdesiatych rokov. A to
jedinečným štýlom, ktorý experimentuje s prelínaním sa literatúry a
vizuálneho umenia, rozširujúc hranice oboch žánrov. Z vymazávaní
často vznikajú slová, ktoré následne zjednotené tvoria nezvyčajné a
zábavné vety, akoby v podstate to esenciálne, čo zostáva – po
aplikovaní rôznych postupov, vymazávaní filtrov a podobne,“ uviedol
riaditeľ Považskej galérie umenia Milan Mazúr.
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Emilio Isgró: Narodeniny, 1991Autor: MAREK JANČÚC

Vymazávanie prirovnáva sám Emilio Isgró k nule v matematike.
Chápe ho ako výzvu k tvorbe. Podľa neho je nula prázdna len
zdanlivo, on v nej vidí nekonečné kvantum nových možností a
významov. Kreatívnymi zásahmi neničí texty, s ktorými pracuje. Ani
ich necenzuruje. Práve naopak, zhodnocuje jazyk a objavuje novú
intenzitu slov. Na jednej strane síce jazyk redukuje, na druhej ho však
syntetizuje a transformuje vlastným gestom, ktoré je nezriedka
obohacuje aj ostňom irónie. Podľa kurátorky výstavy Laury Monaldi
zdanlivo banálnym aktom vymazávania odkazuje umelec na hodnoty
vyššieho kultúrneho a intelektuálneho uznania.
Ako prezrádza výstava v Považskej galérii umenia, tvorba
popredného talianskeho vizuálneho umelca má množstvo ďalších
podôb. Samozrejme, prím hrajú zásahy do textov, obrazov a máp. Na
veľkých plátnach však pracuje aj s vlastnými textami, invenčnými
zásahmi pretvára plastiky a maľuje obrazy, ktorým dominuje
jednoduchý znak a – slovná hračka. Jeho diela dávajú krídla nielen
predstavivosti, ale zároveň aj nútia k zamysleniu.
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Emilio Isgró: Mária Mravcov, 2006Autor: MAREK JANČÚC
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Výstava Emilio Isgró, ktorá bude v Považskej galérii umenia v Žiline
do 18. júna, je zároveň aj prvou delikatesou z programovej ponuky
festivalu Dolce Vitaj. Začiatkom júna privezie do Bratislavy podoby
talianskej módy prostredníctvom fotografií Maxa Botticelliho, filmovú
prehliadku aj koncerty.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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http://bratislava.dnes24.sk/tipy-na-tyzden-bratislava-bude-plna-dizajnerov-originalnej-mody-askvelej-zabavy-270594

TIPY NA TÝŽDEŇ: Bratislava bude plná
dizajnérov, originálnej módy a skvelej
zábavy
Pracovný týždeň ponúka netrpezlivo očakávaný Urban Market, zaujímavé Dni
architektúry a dizajnu aj športovú udalosť, na ktorej môžete pomôcť tým, ktorí to
potrebujú.
29. máj 2017

6

FOTIEK

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Ako sa žilo v Petržalke
Počas sprievodného podujatia k výstave Petržalka 1973–1989 II. sa môžete stretnúť
s hosťami, ktorí stáli pri zrode petržalských folklórnych súborov Hájenka a Lúčka a
ich nástupcami, ktorí sa venujú mladým folklóristom aj dnes. Spomínanú výstavu
petržalská knižnica organizuje s katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Výstava je na pobočke Prokofievova
5 predĺžená do 31. mája 2017.
pondelok / pobočka Petržalskej knižnice, Prokofievova 5 / od 17:00 do 19:00 hod. /
vstup voľný

DAAD | Dni architektúry a dizajnu 2017
DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé
bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. Zámerom festivalu je vytvoriť formát
pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival
v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách
rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu. Veľké mená tvorcov na tomto
poli a ich inšpiratívne myslenie razí cestu vpred a ich predstavenia a prezentácie
napádajú všetky predsudky na poli myslenia.
utorok – nedeľa / viaceré miesta v Bratislave
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Letci z Prešporka vo Veľkej vojne
V rakúsko-uhorskom letectve slúžilo počas prvej svetovej vojny viacero mladých
mužov z Prešporka. Jedným z nich bol i nadporučík Fritz Wowy, ktorý pochádzal
z vplyvnej vinohradníckej rodiny a zahynul v leteckom boji na talianskom fronte pred
sto rokmi, 3. júna 1917. Aj dnes môžeme nájsť na Cintoríne pri Kozej bráne
veľkolepý hrob tohto leteckého dôstojníka. Nechajte sa v cykle Prechádzky starým
Prešporkom pozvať na frontovú oblohu nad riekou Soča, kde rodák z nášho mesta
Fritz Wowy strávil posledné mesiace svojho života…
utorok / Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň / 18:00 hod. /
vstupné 2 eurá
PREČÍTAJTE SI AJ

Začiatkom júna bude v Bratislave festival knižného umenia

Na kolesách proti rakovine
Dúbravku a Karlovu Ves čaká súboj. Susediace bratislavské mestské časti sa zapoja
do projektu Svetového dňa výziev (World Challenge Day) a zároveň podporia
kampaň Na kolesách proti rakovine Nadácie Výskum rakoviny. V posledný májový
deň sa v oboch mestských častiach budú snažiť pritiahnuť čo najviac obyvateľov
k minimálne 15-minútovému nepretržitému pohybu. Výzvou bude i rozkrútiť čo
najviac kolies proti rakovine. V tomto prípade bude úlohou zapojiť do akcie čo najviac
ľudí, ktorí budú minimálne 15 minút vykonávať športové aktivity na kolieskových
zariadeniach.
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Kampaň Na kolesách proti rakovine, ktorá informuje o rizikách tohto ochorenia,
prevencii a zdravom životnom štýle, môžu v oboch mestských častiach podporiť aj
dobrovoľným finančným príspevkom pre Nadáciu Výskum rakoviny. V roku 2016 sa
v takomto priateľskom súboji, ktorého víťazom sú všetci, navzájom vyzvali Lamač a
Vajnory.
streda / Karlova Ves, Dúbravka / vstup voľný

Davová psychóza
Po štyroch rokoch Davová psychóza konečne na šnúre. V Bratislave budú tri
koncerty – okrem dvoch v klube Randal legendárna punková skupina bude aj vo
Fuge. Skupina hrá v zložení Jano Kassa – spev, Marcel Duchoň – gitara, Rasťo
Gore – basa a Tibor „Cibi“ Adamec – bicie.
streda / klub Fuga / 20:30 hod.

Dolce Vitaj
Talianske vizuálne umenie a móda sú neodmysliteľnou súčasťou talianskej
kultúry. Desiaty ročník festivalu DOLCE VITAJ ponúka výstavu fotografií Maxa
Botticelliho s názvom PODOBY TALIANSKEJ MÓDY, TVARY A EMÓCIE
V NEUSTÁLOM VÝVOJI. Vernisáži, ktorá sa uskutoční v piatok vo Dvorane
Ministerstva kultúry SR, bude predchádzať diskusia s prestížnym módnym
fotografom.
štvrtok / Dvorana Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP
PREČÍTAJTE SI AJ

Veľký prehľad akcií k MDD v Bratislave. Najmenší to môžu roztočiť v celom
meste!

Urban Market 2017 (Spring Edition)
Od piatka do nedele 4. júna nájdu návštevníci na Fakulte architektúry STU viac ako
stovku výrobcov a predajcov originálnej módy, šperkov, dizajnu či doplnkov. Doplní
ich nemenej autentická food zóna, výstavy architektonických projektov a premietania
filmov o architektúre V4, prezentácie a diskusie, tvorivé dielne a ďalšie príjemné
aktivity. Témou jarného Urban Marketu je tento rok RETROSPEKTÍVA. Program na
Fakulte architektúry v piatok aj v sobotu doplnia afterparties v bratislavských kluboch.
piatok – nedeľa / Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava /
vstupné na mieste: 3 eurá (na všetky tri dni)
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Dizajn Market Hviezdko
Prídite ochutnať čerstvý česko-slovenský dizajn a vykročte do leta s novými kúskami!
Na Dizajn Markete Hviezdko sa v piatok a v sobotu môžete tešiť na začínajúcich aj
etablovaných dizajnérov, tvorcov a predajcov v známych drevených stánkoch so
všakovakými handmade vecičkami, ktoré budete môcť naživo vidieť, poskúšať
a kúpiť.
PREČÍTAJTE SI AJ

Múzeum dopravy predstavuje Dizajn v pohybe
Zdroj: YouTube.com

6

FOTIEK

Zdroj: bratislava.dnes24.sk
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http://kinema.sk/novinka/16429/cinevitaj-navrat-talianskej-klasiky-na-filmove-platno.htm

CINEVITAJ – návrat talianskej klasiky na
filmové plátno
PR | 30.5.2017

Festival DOLCE VITAJ aj tohto roku ponúkne tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj, ktorá sa tentoraz
zameria na kultové diela klasickej kinematografie. Na novej adrese – v Divadle Aréna uvedie od
6. do 22. júna 2017 štyri výnimočné diela v zreštaurovanej digitálnej verzii: Sladký
život Federica Felliniho, Sviatočnú jazdu Dina Risiho, Konformistu Bernarda Bertolucciho
a Manželstvo po taliansky Vittoria de Sicu. Na veľkom plátne sa predstavia herecké hviezdy,
ikony šesťdesiatych rokov ako Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio Gassman či Jean-Louis
Trintignant. Všetky snímky budú uvedené v talianskom znení so slovenskými a anglickými
titulkami.

„Filmové kópie pochádzajú z medzinárodne uznávaného filmového archívu Fondazione Cineteca
di Bologna, ktorý sa v posledných rokoch okrem svojej tradičnej činnosti (spravuje vyše 70 000
filmových kópií, venuje sa dokumentačnej a publikačnej činnosti, organizuje filmové festivaly)
zameriava na reštaurovanie majstrovských diel talianskej kinematografie. Vďaka digitálnym
technológiám tak filmy získavajú doposiaľ nepoznaný jas a ostrosť a vracajú sa do kinosál,
pretože len zdieľaný zážitok na veľkom plátne im dokáže prinavrátiť autentickú vizuálnu krásnu,
vášnivé emócie a zábavu v tom pravom slova zmysle,“ povedala Adriana Šulíková z Talianskeho
kultúrneho inštitútu Bratislava.
Filmovú prehliadku, ktorá je návratom talianskej klasiky na filmové plátno, otvorí v utorok 6. júna
2017 film Dina Risiho Sviatočná jazda (1962), ktorý je podľa mnohých tým najlepším filmom na
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pochopenie Talianska šesťdesiatych rokov (a nielen), lepším než učebnice dejepisu. Ide o príbeh
extrovertného a povrchného štyridsiatnika Bruna Cortona vo vyľudnenom Ríme, ktorý sa náhodne
stretáva s plachým a usilovným študentom Robertom Marianim a presvedčí ho, aby sa k nemu
pridal na výlet autom. Film získal cenu David di Donatello (1963) a v tom istom roku aj Striebornú
stuhu za najlepší mužský herecký výkon pre Vittoria Gassmanna.
V sobotu 10. júna príde na rad kultová komédia Vittoria de Sicu Manželstvo po
taliansky (1964) o ľsti bývalej prostitútky Filumeny, ktorá chce, aby sa s ňou Domenico
zosobášil. V hlavných postavách sa predstavili herecké hviezdy Marcello Mastroianni a Sophia
Loren. Film tvorcom priniesol hneď niekoľko prestížnych ocenení, okrem iného aj Zlatý glóbus za
najlepší cudzojazyčný film a dve nominácie na Oscara (1966) v kategórii najlepší cudzojazyčný
film a najlepšia herečka.
Koprodukčný francúzsko-nemecko-taliansky film Konformista (1970), ktorý režíroval Bernardo
Bertolucci je na programe v utorok 13. júna. Snímka je nakrútená podľa románu Alberta Moraviu,
je viaczmyselná a sofistikovaná, pričom zobrazuje fašizmus ako „smrteľnú chorobu“ strednej
triedy. Zožala obrovský úspech a Bertolucciho vyniesla na vrchol medzinárodnej filmovej scény.
Cinevitaj vyvrcholí vo štvrtok 22. júna filmom jedinečného Federica Felliniho, ktorého názov sa
stal symbolom talianskeho životného štýlu. Sladký život (1960) priniesol revolúciu do dejín
moderného filmu a radí sa k najvýznamnejším dielam svetovej kinematografie. Fellini v ňom
rozpráva o vlastnej a zároveň epochálnej kríze prostredníctvom svojho verného alter ega,
Mastroianniho, ktorého necháva putovať cez lyricky bezútešnú fresku večného mesta. V hlavných
postavách sa zaskveli: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg a Anouk Aimée. Film doslova ovenčilo
množstvo významných ocenení: Oscar (1962) za kostýmy; David di Donatello (1960) za réžiu;
Zlatá palma na Festivale v Cannes (1960) za najlepší film; Strieborná stuha (1961) za najlepší
námet, pre Marcella Mastroianniho v hlavnej úlohe, za scénografiu; New York Film Critics Circle
Award (1961) za najlepší zahraničný film.
Všetky projekcie sa začínajú o 19.00 hod., rezervácia a predaj vstupeniek na divadloarena.sk.

PROGRAM
18. 5. - 18. 6. Emilio Isgrò, výstava - Považská galéria umenia v Žiline – platený vstup (utoroknedeľa 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00)
3. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji - fotografie Maxa
Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok – nedeľa 10:00 18:00)
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5. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác Bratislava – vstup voľný až
do vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
6. - 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ - Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ - Vittorio de Sica,
„Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ - Federico Fellini – Divadlo Aréna Bratislava –
platený vstup, o 19:00 hod.
7. – 11. 6. Gugielmo Poletti, mladý dizajnér z Milána bude súčasťou výstavy Ustálená hladina v
rámci festivalu Bratislava Design Week v Zoya Gallery na Ventúrskej 1, Bratislava, platený vstup
19. – 25. 6. od 11:00 do 22:00, Mercato italiano - Taliansky trh na Hviezdoslavovom námestí
25. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké koncertné štúdio SRo
Bratislava – platený vstup, od 20:00
28. 6. Keď autor má svoju pravdu – večer venovaný Luigimu Pirandellovi – Modrý salón SND Nová budova, Bratislava – platený vstup, od 19:30
30. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod. a
1. 7. Sad Janka Kráľa, Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný
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https://www.citylife.sk/festival/cine-vitaj
FILM
FESTIVAL

Cinevitaj - prehliadka talianskych filmov
Festival Dolce Vitaj aj tohto roku ponúkne tradičnú filmovú sekciu
Cinevitaj, ktorá sa tentoraz zameria na kultové diela klasickej
kinematografie. Na novej adrese – v Divadle Aréna uvedie od 6. do 22.
júna 2017 štyri výnimočné diela v zreštaurovanej digitálnej verzii:
Sladký život Federica Felliniho, Sviatočnú jazdu Dina Risiho,
Konformistu Bernarda Bertolucciho a Manželstvo po taliansky Vittoria
de Sicu.

06.06.2017, Ut - 22.06.2017, Št

Divadlo Aréna
Na veľkom plátne sa predstavia herecké hviezdy, ikony šesťdesiatych rokov ako Marcello Mastroianni,
Sophia Loren, Vittorio Gassman či Jean-Louis Trintignant. Všetky snímky budú uvedené v talianskom
znení so slovenskými a anglickými titulkami.

„Filmové kópie pochádzajú z medzinárodne uznávaného filmového archívu Fondazione Cineteca di
Bologna, ktorý sa v posledných rokoch okrem svojej tradičnej činnosti (spravuje vyše 70 000 filmových
kópií, venuje sa dokumentačnej a publikačnej činnosti, organizuje filmové festivaly) zameriava na
reštaurovanie majstrovských diel talianskej kinematografie. Vďaka digitálnym technológiám tak filmy
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získavajú doposiaľ nepoznaný jas a ostrosť a vracajú sa do kinosál, pretože len zdieľaný zážitok na
veľkom plátne im dokáže prinavrátiť autentickú vizuálnu krásnu, vášnivé emócie a zábavu v tom
pravom slova zmysle,“ povedala Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu Bratislava.
Filmovú prehliadku, ktorá je návratom talianskej klasiky na filmové plátno, otvorí v utorok 6. júna
2017 film Dina Risiho Sviatočná jazda (1962), ktorý je podľa mnohých tým najlepším filmom
na pochopenie Talianska šesťdesiatych rokov (a nielen), lepším než učebnice dejepisu. Ide o
príbeh extrovertného a povrchného štyridsiatnika Bruna Cortona vo vyľudnenom Ríme, ktorý sa
náhodne stretáva s plachým a usilovným študentom Robertom Marianim a presvedčí ho, aby sa k
nemu pridal na výlet autom. Film získal cenu David di Donatello (1963) a v tom istom roku aj
Striebornú stuhu za najlepší mužský herecký výkon pre Vittoria Gassmanna.
V sobotu 10. júna príde na rad kultová komédia Vittoria de Sicu Manželstvo po taliansky (1964) o ľsti
bývalej prostitútky Filumeny, ktorá chce, aby sa s ňou Domenico zosobášil. V hlavných postavách sa
predstavili herecké hviezdy Marcello Mastroianni a Sophia Loren. Film tvorcom priniesol hneď
niekoľko prestížnych ocenení, okrem iného aj Zlatý glóbus za najlepší cudzojazyčný film a
dve nominácie na Oscara (1966) v kategórii najlepší cudzojazyčný film a najlepšia herečka.
Koprodukčný francúzsko-nemecko-taliansky film Konformista (1970), ktorý režíroval Bernardo
Bertolucci je na programe v utorok 13. júna. Snímka je nakrútená podľa románu Alberta Moraviu, je
viaczmyselná a sofistikovaná, pričom zobrazuje fašizmus ako „smrteľnú chorobu“ strednej triedy.
Zožala obrovský úspech a Bertolucciho vyniesla na vrchol medzinárodnej filmovej scény.
Cinevitaj vyvrcholí vo štvrtok 22. júna filmom jedinečného Federica Felliniho, ktorého názov sa stal
symbolom talianskeho životného štýlu. Sladký život (1960) priniesol revolúciu do dejín moderného filmu
a radí sa k najvýznamnejším dielam svetovej kinematografie. Fellini v ňom rozpráva o vlastnej a
zároveň epochálnej kríze prostredníctvom svojho verného alter ega, Mastroianniho, ktorého necháva
putovať cez lyricky bezútešnú fresku večného mesta. V hlavných postavách sa zaskveli: Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg a Anouk Aimée. Film doslova ovenčilo množstvo významných ocenení:
Oscar (1962) za kostýmy; David di Donatello (1960) za réžiu; Zlatá palma na Festivale v Cannes
(1960) za najlepší film; Strieborná stuha (1961) za najlepší námet, pre Marcella Mastroianniho v
hlavnej úlohe, za scénografiu; New York Film Critics Circle Award (1961) za najlepší zahraničný film.
Všetky projekcie sa začínajú o 19.00 hod.
Rezervácia a predaj vstupeniek na divadloarena.sk.

Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-slovenská obchodná
komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s. Festival sa uskutoční
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pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča a primátora Bratislavy Iva
Nesrovnala.

Program Cinevitaj:
6.6.2017, 19:00 Sviatočná jazda - komédia, 108 min.
10.6.2017, 19:00 Manželstvo po taliansky - romantická komédia, 104 min.
13.6.2017, 19:00 Konformista - psychologická dráma, 115 min.
22.6.2017, 19:00 Sladký život - romantická komédia, 119 min.
Pozrite si kompletný program festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj
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https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava

FESTIVAL

Dolce Vitaj 2017
Festival Dolce Vitaj je pravidelnou kultúrnou udalosťou na Slovensku,
otvára dialóg medzi talianskou a slovenskou kultúrou a podporuje
vzájomnú spoluprácu. Festival už tradične prebieha počas mesiaca jún.

05.06.2017, Po - 01.07.2017, So

Bratislava

Festival „Dolce vitaj“ oslavuje tohto roku desiate výročie. Pravidelne prináša výber toho najlepšieho
z talianskej kultúry – jej súčasnosť aj tradície, emócie a chute. Tohto roku je na programe výstava
známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert milánskeho klaviristu Federica Albaneseho, tradičná
filmová sekcia Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové diela klasickej kinematografie, profil výrazného
dramatika Luigiho Pirandella a výnimočný koncert legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu.
Program:
2.6.2017 / Satori Stage - Vstup voľný (18:00)
Fashion Live! Talk s Maxom Botticellim
3. 6. – 18. 6. 2017 / Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok – nedeľa 10:00 - 18:00)
Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji - fotografie Maxa Botticelliho výstava
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5. 6.2017 / Primaciálny palác o 19:00 hod., vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály
Federico Albanese, otvárací koncert festivalu
6. - 22. 6.2017 / Divadlo Aréna Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
Cinevitaj: 6.6.2017, 19:00 - Dino Risi, Sviatočná jazda
Cinevitaj: 10.6.2017, 19:00 - Vittorio de Sica, Manželstvo po taliansky
Cinevitaj: 13.6.2017, 19:00 - Bernardo Bertolucci, Konformista
Cinevitaj: 22.6.2017, 19:00 - Federico Felllini, Sladký život
Informácie o Cinevitaj
7. – 11. 6. 2017 / Zoya Gallery na Ventúrskej 1 - platený vstup
Gugielmo Poletti
19. – 23. 6. 2017 / Hviezdoslavovom námestí
Taliansky trh
25. 6.2017 / Veľké koncertné štúdio SRo Bratislava – platený vstup, od 20:00
Paolo Freshu & Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu
28. 6.2017 / Nová budova SND Bratislava – platený vstup, od 19:30
Luigi Pirandello, inscenované čítanie
30. 6.2017 / Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod.
Bakura ensemble, koncerty
1. 7.2017 / Sad Janka Kráľa, Bratislava o 17:00
Bakura ensemble, koncerty
Už vo štvrtok 18. mája otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline výstavu venovanú celosvetovo
uznávanému umelcovi, výtvarníkovi Emiliovi Isgròovi. Isgrò sa ako výtvarník predstavil až štyrikrát na
Benátskom Bienále (1972, 1978, 1986, 1993) a je laureátom prvej ceny Bienále v Sao Paolo (1977).
Výstava ponúkne široký výber jeho celoživotného diela a potrvá do do 18. júna tohto roku.
„Festival Dolce Vitaj oslavuje tento rok desať rokov svojej existencie prostredníctvom významných
podujatí, ktoré prinesú emócie, hudbu, krásu, módu, gastronómiu, výtvarné umenie, film, dizajn
a mnoho iných prvkov, charakteristických pre Taliansko. Všetci priatelia talianskej kultúry žijúci na
Slovensku tak budú mať oprávnené dôvody sledovať festival, ktorý aj v roku 2017 predstavuje nové
a výnimočné osobnosti, akými sú jazzman Paolo Fresu, výtvarník Emilio Isgrò, módny fotograf Max
Botticelli, klavirista Federico Albanese a mnoho iných talentov, o ktorých som presvedčený, že naplnia
všetky očakávania,“ povedal k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj! Gabriele Meucci, taliansky
veľvyslanec na Slovensku.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-slovenská obchodná komora
a Talianske veľvyslanectvo.
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http://gregi.net/clanky/cinevitaj-navrat-talianskej-klasiky-na-filmove-platno/

CINEVITAJ – NÁVRAT TALIANSKEJ
KLASIKY NA FILMOVÉ PLÁTNO!
Publikované: 30. mája 2017 // Autor: Ján Vlk - Dreamwolf


Festival DOLCE VITAJ aj tohto roku ponúkne tradičnú filmovú sekciu
Cinevitaj, ktorá sa tentoraz zameria na kultové diela klasickej
kinematografie. Na novej adrese – v Divadle Aréna uvedie od 6. do 22.
júna 2017 štyri výnimočné diela v zreštaurovanej digitálnej verzii: Sladký
život Federica Felliniho, Sviatočnú jazdu Dina Risiho, Konformistu Bernarda
Bertolucciho a Manželstvo po taliansky Vittoria de Sicu. Na veľkom plátne
sa predstavia herecké hviezdy, ikony šesťdesiatych rokov ako Marcello
Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio Gassman či Jean-Louis Trintignant.
Všetky snímky budú uvedené v talianskom znení so slovenskými a
anglickými titulkami.
„Filmové kópie pochádzajú z medzinárodne uznávaného filmového archívu Fondazione Cineteca di
Bologna, ktorý sa v posledných rokoch okrem svojej tradičnej činnosti (spravuje vyše 70 000 filmových
kópií, venuje sa dokumentačnej a publikačnej činnosti, organizuje filmové festivaly) zameriava na
reštaurovanie majstrovských diel talianskej kinematografie. Vďaka digitálnym technológiám tak filmy
získavajú doposiaľ nepoznaný jas a ostrosť a vracajú sa do kinosál, pretože len zdieľaný zážitok na veľkom
plátne im dokáže prinavrátiť autentickú vizuálnu krásnu, vášnivé emócie a zábavu v tom pravom slova
zmysle,“ povedala Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu Bratislava.
Filmovú prehliadku, ktorá je návratom talianskej klasiky na filmové plátno, otvorí v utorok 6. júna
2017 film Dina Risiho Sviatočná jazda (1962), ktorý je podľa mnohých tým najlepším filmom na
pochopenie Talianska šesťdesiatych rokov (a nielen), lepším než učebnice dejepisu. Ide o príbeh
extrovertného a povrchného štyridsiatnika Bruna Cortona vo vyľudnenom Ríme, ktorý sa
náhodne stretáva s plachým a usilovným študentom Robertom Marianim a presvedčí ho, aby sa
k nemu pridal na výlet autom. Film získal cenu David di Donatello (1963) a v tom istom roku aj
Striebornú stuhu za najlepší mužský herecký výkon pre Vittoria Gassmanna.
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V sobotu 10. júna príde na rad kultová komédia Vittoria de Sicu Manželstvo po taliansky (1964) o ľsti
bývalej prostitútky Filumeny, ktorá chce, aby sa s ňou Domenico zosobášil. V hlavných postavách
sa predstavili herecké hviezdy Marcello Mastroianni a Sophia Loren. Film tvorcom priniesol hneď
niekoľko prestížnych ocenení, okrem iného aj Zlatý glóbus za najlepší cudzojazyčný film a dve
nominácie na Oscara (1966) v kategórii najlepší cudzojazyčný film a najlepšia herečka.
Koprodukčný francúzsko-nemecko-taliansky film Konformista (1970), ktorý režíroval Bernardo
Bertolucci je na programe v utorok 13. júna. Snímka je nakrútená podľa románu Alberta Moraviu,
je viaczmyselná a sofistikovaná, pričom zobrazuje fašizmus ako „smrteľnú chorobu“ strednej
triedy. Zožala obrovský úspech a Bertolucciho vyniesla na vrchol medzinárodnej filmovej scény.
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Cinevitaj vyvrcholí vo štvrtok 22. júna filmom jedinečného Federica Felliniho, ktorého názov sa
stal symbolom talianskeho životného štýlu. Sladký život (1960) priniesol revolúciu do dejín
moderného filmu a radí sa k najvýznamnejším dielam svetovej kinematografie. Fellini v ňom
rozpráva o vlastnej a zároveň epochálnej kríze prostredníctvom svojho verného alter ega,
Mastroianniho, ktorého necháva putovať cez lyricky bezútešnú fresku večného mesta. V hlavných
postavách sa zaskveli: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg a Anouk Aimée. Film doslova ovenčilo
množstvo významných ocenení: Oscar (1962) za kostýmy; David di Donatello (1960) za réžiu;
Zlatá palma na Festivale v Cannes (1960) za najlepší film; Strieborná stuha (1961) za najlepší
námet, pre Marcella Mastroianniho v hlavnej úlohe, za scénografiu; New York Film Critics Circle
Award (1961) za najlepší zahraničný film.
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Všetky projekcie sa začínajú o 19.00 hod., rezervácia a predaj vstupeniek na divadloarena.sk.
„Divadlo Aréna je multižánrovou scénou, ktorá okrem klasických divadelných titulov, ponúka svojim
návštevníkom priame prenosy z Metropolitnej Opery v New Yorku, množstvo zaujímavých koncertov a od
roku 2015 aj pravidelné premietania filmov Ultimatívneho Kina Aréna. Prostredníctvom tohto projektu
prinášame na strieborné plátno najväčšie skvosty domácej a svetovej kinematografie. Ponuku Talianskeho
kultúrneho inštitútu, uviesť najznámejšie tituly talianskej filmovej tvorby v našom divadle, sme prijali
s veľkou radosťou, mysliac predovšetkým na sprostredkovanie nevšedného umeleckého zážitku a priblíženie
talianskej kultúry našim divákom v rámci festivalu Dolce Vitaj“, povedala dramaturgička Divadla Aréna
Saša Sarvašová.
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Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Taliansko-slovenská obchodná
komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča
a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.
PROGRAM
18. 5. – 18. 6. Emilio Isgrò, výstava – Považská galéria umenia v Žiline – platený vstup
(utorok-nedeľa 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00)
19. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji – fotografie Maxa
Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup voľný (utorok – nedeľa 10:00
– 18:00)
20. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác Bratislava – vstup
voľný až do vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
21. – 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ – Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ – Vittorio de
Sica, „Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ – Federico Fellini – Divadlo Aréna
Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
22. – 11. 6. Gugielmo Poletti, mladý dizajnér z Milána bude súčasťou výstavy Ustálená
hladina v rámci festivalu Bratislava Design Week v Zoya Gallery na Ventúrskej 1,
Bratislava, platený vstup
23. – 25. 6. od 11:00 do 22:00, Mercato italiano – Taliansky trh na Hviezdoslavovom námestí
24. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké koncertné štúdio SRo
Bratislava – platený vstup, od 20:00
25. 6. Keď autor má svoju pravdu – večer venovaný Luigimu Pirandellovi – Modrý salón SND
– Nová budova, Bratislava – platený vstup, od 19:30
26. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod. a 1. 7. Sad
Janka Kráľa, Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný
Zdroj: bARSdobrýchýr
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http://www.ctusi.info/hudba/elektronicka_tan_scena/35/cinevitaj__navrat_talianskej_klasiky_na_fil
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CINEVITAJ – návrat talianskej klasiky na filmové plátno!

Publikováno: 30.05.2017 17:00

CINEVITAJ – návrat talianskej klasiky na filmové plátno!
Festival DOLCE VITAJ aj tohto roku ponúkne tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj, ktorá sa tentoraz zameria na
kultové diela klasickej kinematografie. Na novej adrese – v Divadle Aréna uvedie od 6. do 22. júna 2017 štyri
výnimočné diela v zreštaurovanej digitálnej verzii: Sladký život Federica Felliniho, Sviatočnú jazdu Dina Risiho,
Konformistu Bernarda Bertolucciho a Manželstvo po taliansky Vittoria de Sicu. Na veľkom plátne sa predstavia
herecké hviezdy, ikony šesťdesiatych rokov ako Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio Gassman či JeanLouis Trintignant. Všetky snímky budú uvedené v talianskom znení so slovenskými a anglickými titulkami.
„Filmové kópie pochádzajú z medzinárodne uznávaného filmového archívu Fondazione Cineteca di [ čítať viac ...]
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31. 5. 17

V relácii Ars rádio (14.00 – 15.00) o DV 2017, hostia: Adriana Šulíková
a Marco Gerbi
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Rádio Devín

02. 6. 17

Čo počúva Silvia Zvarová – F. Albanese (8.00)
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Fotograf Max Botticelli vystavuje od dnešného dňa
vo Dvorane Ministerstva kultúry SR

BRATISLAVA - Taliansky módny fotograf Max Botticelli vystavuje od dnešného dňa vo
Dvorane Ministerstva kultúry SR v rámci sprievodných podujatí festivalu talianskej kultúry
Dolce Vitaj! svoje aktuálne diela. Výstava Podoby talianskej módy, tvary a emócie v
neustálom vývoji, ktorá potrvá 18. júna, zahŕňa zhruba 70 Botticelliho fotografií.
Pri príležitosti uvedenia expozície sa Botticelli stretol v piatok večer v jednom z bratislavských
podnikov s fanúšikmi svojej práce, ktorým počas otvorenej diskusie predstavil nielen svoju
aktuálnu výstavu, ale priblížil i tendencie formujúce jeho smerovanie a svoj vzťah k dielam
viacerých svetových módnych návrhárov, s ktorými sa počas svojej kariéry stretol. „Chceli sme
takýmto spôsobom uviesť Botticelliho tvorbu, pobaviť sa o jeho práci a celkovo porovnať situáciu
na Slovensku a v Taliansku,“ povedala Zora Husarčíková z projektu Fashion LIVE! úzko
spolupracujúceho s Dolce Vitaj!
Botticelliho s nápadom urobiť v Bratislave výstavu oslovil Taliansky kultúrny inštitút. „Max sa
ponuke u nás vystavovať veľmi potešil, celá komunikácia bola na diaľku, on robil minulý rok
výstavu v Talianskom kultúrnom inštitúte vo Washingtone, a tak nám ponúkol hneď určitý typ
výstavy. Najskôr sme si mysleli, že to bude taký prierez jeho tvorbou, no potom sa ozval a povedal, že
chce skúsiť niečo nové... Že fotografie nebudeme dávať do rámov, ale prinesie len plagáty... Chvíľu
sme boli v obavách, ako to bude vyzerať, či nás ľudia neobvinia, že vystavujeme len
plagátiky...,“ uviedla Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu.
Konečný výsledok je však podľa nej napokon veľmi prekvapivý a oku lahodiaci. „My sa veľmi
tešíme, že sa takéto niečo podarilo, tá výstava je podľa mňa nádherná. Max si dal naozaj záležať,
mal veľmi premyslený koncept. Tvoril jednotlivé fotky priamo na to miesto, nie sú len vystavené
jedna vedľa druhej, ale vytvárajú istú scénografiu. Takže okrem toho, že majú svoju kvalitu, je aj
celkový dojem veľmi dobrý,“ uzavrela Šulíková.
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05. 6. 17

O Cinevitaj vo Film_FM v reláciách: Dopo_FM a Popo_FM
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Jubilejný 10. festival Dolce Vitaj otvára v
Bratislave Federico Albanese
Festival Dolce Vitaj aj tohto roku ponúkne tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj, ktorá sa
zameriava na kultové diela klasickej kinematografie.
5. jún 2017

Zdroj: Facebook

Koncertom milánskeho klaviristu Federica Albaneseho v Primaciálnom paláci dnes
v Bratislave štartuje 10. ročník talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj.

Dolce Vitaj
Klavirista a skladateľ Federico Albanese sa v hlavnom meste predstaví svojimi ľubozvučnými
a filmovými melódiami, v ktorých spája vážnu a elektronickú hudbu, minimalizmus a pop.
Jeho snové a premyslené skladby majú blízko ku skladateľom, ako Dustin O'Halloran, Nils
Frahm, Michael Nyman a Olafur Arnalds. Albaneseho hudbu použili viacerí módni návrhári,
vytvoril tiež hudbu k filmom, napríklad pre Shadow In the Distance režiséra Orlanda Boscha.
Festival aj tohto roku ponúkne tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj, ktorá sa zameriava na
kultové diela klasickej kinematografie. V Divadle Aréna si diváci môžu pozrieť od 6. do
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22. júna zreštaurované digitálne verzie filmov Sladký život Federica Felliniho, Sviatočná
jazda Dina Risiho, Konformista Bernarda Bertolucciho a Manželstvo po taliansky
Vittoria De Sicu. Na veľkom plátne sa predstavia herecké hviezdy, ikony 60. rokov ako
Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio Gassman či Jean-Louis Trintignant. Všetky
snímky budú uvedené v talianskom znení so slovenskými a anglickými titulkami.
„Filmové kópie pochádzajú z medzinárodne uznávaného filmového archívu Fondazione
Cineteca di Bologna, ktorý v posledných rokoch okrem svojej tradičnej činnosti, spravuje vyše
70 000 filmových kópií, venuje sa dokumentačnej a publikačnej činnosti, organizuje filmové
festivaly, zameriava sa na reštaurovanie majstrovských diel talianskej kinematografie. Vďaka
digitálnym technológiám tak filmy získavajú doposiaľ nepoznaný jas a ostrosť a vracajú sa do
kinosál, pretože len zdieľaný zážitok na veľkom plátne im dokáže prinavrátiť autentickú
vizuálnu krásu, vášnivé emócie a zábavu v tom pravom slova zmysle,“ uviedla pre médiá
Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu Bratislava, ktorý festival organizuje
spolu s Taliansko-slovenskou obchodnou komorou a talianskym veľvyslanectvom.

Jazzový koncert
Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru
Luigiho Pirandella sa v rámci festivalu 28. júna uskutoční v Slovenskom národnom divadle
v Modrom salóne večer o jeho živote, s úryvkami z jeho románov a ukážkami z divadelných
inscenácií.
Vrcholom Dolce Vitaj bude koncert v podaní legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu,
ktorý sa predstaví v slovenskej premiére 25. júna vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského
rozhlasu. Informovala za organizátorov festivalu Zuzana Golianová.
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Federico Albanese sa predstaví v Bratislave: otvorí
10. festival Dolce Vitaj

BRATISLAVA - Koncertom milánskeho klaviristu Federica Albaneseho v Primaciálnom
paláci dnes v Bratislave štartuje 10. ročník talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj.
Klavirista a skladateľ Federico Albanese sa v hlavnom meste predstaví svojimi ľubozvučnými a
filmovými melódiami, v ktorých spája vážnu a elektronickú hudbu, minimalizmus a pop. Jeho
snové a premyslené skladby majú blízko ku skladateľom, ako Dustin O'Halloran, Nils Frahm,
Michael Nyman a Olafur Arnalds. Albaneseho hudbu použili viacerí módni návrhári, vytvoril tiež
hudbu k filmom, napríklad pre Shadow In the Distance režiséra Orlanda Boscha.
Festival aj tohto roku ponúkne tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj, ktorá sa zameriava na kultové
diela klasickej kinematografie. V Divadle Aréna si diváci môžu pozrieť od 6. do 22. júna
zreštaurované digitálne verzie filmov Sladký život Federica Felliniho, Sviatočná jazda Dina
Risiho, Konformista Bernarda Bertolucciho a Manželstvo po taliansky Vittoria De Sicu. Na
veľkom plátne sa predstavia herecké hviezdy, ikony 60. rokov ako Marcello Mastroianni, Sophia
Loren, Vittorio Gassman či Jean-Louis Trintignant. Všetky snímky budú uvedené v talianskom
znení so slovenskými a anglickými titulkami.
"Filmové kópie pochádzajú z medzinárodne uznávaného filmového archívu Fondazione Cineteca di
Bologna, ktorý v posledných rokoch okrem svojej tradičnej činnosti, spravuje vyše 70.000 filmových
kópií, venuje sa dokumentačnej a publikačnej činnosti, organizuje filmové festivaly, zameriava na
reštaurovanie majstrovských diel talianskej kinematografie. Vďaka digitálnym technológiám tak
filmy získavajú doposiaľ nepoznaný jas a ostrosť a vracajú sa do kinosál, pretože len zdieľaný
zážitok na veľkom plátne im dokáže prinavrátiť autentickú vizuálnu krásu, vášnivé emócie a
zábavu v tom pravom slova zmysle," uviedla pre médiá Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho
inštitútu Bratislava, ktorý festival organizuje spolu s Taliansko-slovenskou obchodnou komorou a
talianskym veľvyslanectvom.

Pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Luigiho
Pirandella sa v rámci festivalu 28. júna uskutoční v Slovenskom národnom divadle v Modrom
salóne večer o jeho živote, s úryvkami z jeho románov a ukážkami z divadelných inscenácií.
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Vrcholom Dolce Vitaj bude koncert v podaní legendárneho jazzového trubkára Paola Fresu, ktorý
sa predstaví v slovenskej premiére 25. júna vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
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Malé jubileá
František Hruška, literárny historik a prekladateľ 05.06.2017 12:00

Klavirista a skladateľ Federico Albanese sa v Bratislave predstaví svojimi ľubozvučnými a
filmovými melódiami.Autor: Dolce Vitaj

Skoro každý deň nám v médiách niekto pripomenie, že
sme malá otvorená ekonomika a musíme myslieť na to, s
kým si budeme vymieňať tovary.
Oveľa menej sa hovorí, že sme aj malá otvorená kultúra, ktorej sa tiež
bude dariť dobre len vtedy, keď si bude vymieňať kultúrne statky
s ostatnými krajinami. Takáto výmena má tú výhodu, že aj keď import
preváži nad exportom, je to pre nás pozitívna bilancia.
Talianska kultúra určite patrí medzi tie, odkiaľ sa nám oplatí dovážať,
lebo jej minulá i súčasná podoba je vždy inšpiratívna. Taliansky
kultúrny inštitút v minulých dňoch oznámil, že piateho júna 2017 bude
otvárací koncert už desiateho ročníka festivalu Dolce vitaj, keď počas
celého mesiaca bude mať slovenské publikum príležitosť oboznámiť
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sa s ukážkami toho, čo táto krajina ponúka v oblasti hudby, divadla,
filmu, výtvarného umenia, módy, dizajnu, gastronómie a ďalších
podôb spoločenského života. Desať rokov nie je dlhá doba, no keď sa
pozrieme späť poteší nás, čím všetkým sa kultúrny život na
Slovensku obohatil. Bolo to viac ako sto rôznych podujatí. Takéto
malé jubileá si často ani nevšimneme, ale je to škoda, lebo
zabudneme, čím všetkým jubilujúce inštitúcie spestrili náš život.
Prvý ročník festivalu Dolce Vitaj sa konal v roku 2008, keď Talianskoslovenská obchodná komora oslavovala desiate výročie svojho
založenia, čo bola príležitosť aby sa oblasť podnikanie prepojila
s oblasťou kultúry a vytvorila tak základ spoločného napredovania.
Bol to aj rok, keď uplynulo 150 rokov od narodenia hudobného
skladateľa Giacoma Pucciniho, čo si festival pripomenul recitálom
z jeho najznámejších opier v podaní talianskych umelcov. Dielam
tohto skladateľa bola venovaná aj operná prehliadku na Zvolenskom
zámku, ktorá sa potom stala pevnou súčasťou programu Dolce Vitaj.
Fotografia je vhodným dokumentom, ako priblížiť podoby sveta
divákom vzdialeným v čase i priestore. V roku 2009 si takto slovenské
publikum mohlo pozrieť Rím od roku 1850 po súčasnosť, ako aj
talianske pamiatky v kultúrnom dedičstve UNESCO pod názvom
UnescoItalia. V tom roku videli Bratislavčania aj sprievod v dobových
kostýmoch s typickými žonglérmi so zástavami z mestečka Marostica,
známeho svojou šachovou partiou so živými figúrami, ktorú
predviedlo aj u nás. V Bratislave sa tiež začala udeľovať cena Elsy
Morante za prínos v oblasti filmu a literatúry. Počas štyroch ročníkov,
keď sa cena udeľovala, ju takto získali režiséri Marco Risi, Giuseppe
Tornatore, Roberto Faenza a Marco Bellocchio. Slovenskí diváci si
mohli pri tej príležitosti pozrieť ich filmy a diskutovať s nimi. Zo
slovenských režisérov cenu získali Juraj Jakubisko, Dušan Hanák,
Juraj Lihosit a Martin Šulík.
Inzercia SLSP
73s

O úrovni talianskej kultúry odievania sa v roku 2010 mohli presvedčiť
návštevníci výstavy 50 rokov talianskej módy v dvorane MK SR. Išlo
o prehliadku módnych doplnkov a historických šiat. Bol to „príbeh
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štýlu a kreativity značky Made in Italy“. Tieto charakteristiky
zdôrazňovala aj výstava o dva roky neskôr. Zostavovatelia ju nazvali
Sny a vášne talianskej módy – Kreativita, štýl a rafinovanosť. Mená
autorov návrhov to v plnej miere potvrdzovali: Armani, Biagiotti,
Coveri, Valentino, Krizia, Missoni, Fendi Prada, Versace.
Rok 2011 bol aj rokom veľkého jubilea. Taliansko oslavovalo
150 výročie zjednotenia. Pripomenulo si to úvodnou výstavou
festivalu v Bratislave a Košiciach Piemonte Industria – 100 rokov
talianskeho priemyslu vo fotografii. Bolo to symbolické. Piemont bol
inšpirátorom zjednotenia, ktoré prinieslo nebývalý hospodársky rozvoj
celej krajiny. Dolce Vitaj zavítal aj do priemyselného parku
v Šamoríne, ktorý mal symbolizovať ekonomickú spoluprácu medzi
dvoma krajinami.
V roku 2012 boli súčasťou festivalu Dni Perugie, lebo uplynulo práve
50 rokov odvtedy, čo Bratislava nadviazala s týmto talianskym
mestom družobné vzťahy. Do osláv tohto výročia sa zapojilo SND
naštudovaním opery Nabucco v rámci prehliadky Umbriamusicfest,
ktorá bola súčasťou programu Dolce Vitaj aj v iných ročníkoch. Vďaka
festivalu vznikla spolupráca aj s inými talianskymi mestami. Múzeum
v Bassano del Grappa poskytlo pre tento ročník festivalu jedno
z najlepších diel významného renesančného maliara Jacopa dal
Ponte, známeho aj ako Jacopo Bassano, Útek do Egypta. Spoluprácu
s mestom Bassano del Grappa potvrdila aj slávnostná ceremónia
v Poprade, na ktorej taliansky veľvyslanec Roberto Martini vzdal hold
Slovákom padlým v 1. svetovej vojne. Na ceremónni vystúpil
spevácky zbor Edelweis horských strelcov oddielu Monte Grappa di
Bassano
V roku 2013 si celý svet pripomínal 200. výročia narodenia tvorcu
slávnych opier Giuseppe Verdiho. V Bratislave sa konal koncert
Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a speváckeho zboru
Lúčnice pod taktovkou talianskeho dirigenta Waltera Attanasiho
.Dielam tohto skladateľa bol venovaný celý program Zámockých hier
zvolenských.
Trvalou súčasťou festivalu je premietanie najnovších talianskych
filmov. Pod hlavičkou Cinevitaj si ich v roku 2014 mohli diváci v kine
Film Europe v Bratislave pozrieť až trinásť, z toho šesť po prvýkrát.
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Medzi režisérmi boli aj mená Paola Sorrentina a Ferzana Ozpeteka.
Následne sa prehliadka presunula do Nitry, Banskej Bystrice, Prešova
a ďalších slovenských miest. V Žiline sa v tej dobe konala výstava
súčasného talianskeho výtvarného umenia s názvom Dvadsať
v jednej, dvadsať krajov v jednom Taliansku, dvadsať umelcov
v jednej výstave.
Súčasťou výtvarného umenia je aj design a Taliani sa ním preslávili
ešte viac ako maliarstvom. Jeho ukážku si mohli v roku 2015 pozrieť
záujemcovia na výstave Dom tvojich snov v Bratislave. Jeho kurátori
pripomenuli, že „dom sa skladá z nábytku, ale tvoria ho aj sny,
myšlienky a spomienky“. V tom roku si celý svet pripomínal
750. výročie narodenia najväčšieho talianskeho básnika Dante
Alighieriho. Dolce Vitaj pri tej príležitosti zorganizovalo stretnutie
v dvorane MK SR v Bratislave a v košickej pobočke Spoločnosti
Dante Alighieri si ho uctili ako tvorcu talianskeho jazyka.
Z minulého roka si Bratislavčania ešte pamätajú veľkú výstavu Viva
Italia! Talianske umenie 20. a 21. storočia, na ktorej sa predstavilo
97 umelcov.
Zaujímavosťou tohoročného festivalu bude film. V rámci Cinevitaj totiž
premietnu klasické diela vo vynovenej podobe. V divadle Arena je na
programe Sviatočná jazda Dina Risiho, Manželstvo po taliansky
Vittoria De Sicu, Konformista Bernarda Bertolucciho a Sladký život
Federica Felliniho. Po filme Fortapàsc Marca Risiho v 2009 si teraz
diváci môžu pozrieť aj slávny film jeho otca Dina. Festival spojil
umenie otca a syna, ale spojil a dúfajme, že aj bude spájať, umenie
Slovenska a Talianska.
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TIPY NA TÝŽDEŇ: V Bratislave štartujú
zaujímavé festivaly, na ktorých sa nebudete
nudiť
Počas pracovného týždňa môžete obdivovať maďarskú či taliansku kultúru, prežiť hororový
večer alebo si zaspievať na benefičnom koncerte na Námestí slobody.
5. jún 2017
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FOTIEK

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Týždeň maďarskej kultúry
V dňoch 4. až 11. júna sa pod organizačnou taktovkou Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave
a Maďarského inštitútu už po tretíkrát koná Týždeň maďarskej kultúry
v Bratislave s názvom Viac ako sused. Festival ponúka nielen jedinečný cyklus kultúrnych
podujatí, ale vďaka maďarským špecialitám aj gastro zážitok.
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Kompletný program festivalu nájdete TU.
pondelok – piatok / Bratislava / vstupné rôzne

Dolce Vitaj
Festival Dolce Vitaj oslavuje tohto roku desiate výročie. Počas mesiaca jún prinesie
výber toho najlepšieho z talianskej kultúry – jej súčasnosť aj tradície, emócie a chute.
V tomto týždni sa môžete tešiť na výstavu známeho fotografa Maxa Botticelliho, koncert
milánskeho klaviristu Federica Albaneseho či tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj, ktorá
sa zameriava na kultové diela klasickej kinematografie.
Program festivalu si môžete pozrieť TU.
pondelok – piatok / Bratislava / vstupné rôzne

Koncert belasého motýľa
Tolerancia, hudba, empatia, nezávislý život, to sú hlavné črty už 13. ročníka
hudobného Koncertu belasého motýľa. Všetci účinkujúci vystúpia bez nároku na honorár a
vyjadria tak podporu ľuďom so svalovou dystrofiou a myšlienke nezávislého života.
Tohtoročnú kampaň opäť podporia aj známe osobnosti ako Horkýže Slíže, Dorota Nvotová,
Marián Varga a mnohí ďalší.
utorok / 16:30 hod. / Námestie slobody / vstup voľný
PREČÍTAJTE SI AJ

Herečka Mária Kraľovičová oslavuje jubileum. SND na jej počesť pripravilo výstavu
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Večer najsilnejších hororových filmov
Spoznajte skutočný strach, keď vám filmy nedajú spať. Tajomné zvuky sa začnú ozývať zo
všetkých strán. Nikto sa nebude cítiť v bezpečí. Tento večer bude patriť tomu najsilnejšiemu
zo žánru filmového hororu.
streda / 20:00 hod. / KC Dunaj / vstupné 4 eurá

Bratislava Design Week
Piaty ročník výberového medzinárodného festivalu Bratislava Design Week bude opäť
intenzívnym sviatkom súčasného dizajnu. Tohtoročnou témou festivalu je Limit. Tento rok sa
organizátori rozhodli pozvať najmä mladú dizajnérsku elitu z Európy. Štandardnou súčasťou
festivalu sú prednášky, debaty, workshopy pre laikov i profesionálov, dielne pre deti, ale aj
hudobný program.
Kompletný program festivalu nájdete TU.
streda – piatok / od 11:00 hod. do 19:00 hod. / Bratislava Staré Mesto / vstupné 3 eurá,
študenti 2 eurá
PREČÍTAJTE SI AJ

Čo sa nosilo na Slovensku za socializmu? Dozviete sa na výstave v SNG

Festival Chorea
Koncom týždňa začína medzinárodný tanečný festival Chorea 2017. Počas štyroch dní
prinesie do Bratislavy svetový moderný balet prostredníctvom hviezd svetovej tanečnej scény.
Vo štvrtok a v piatok sa vám predstavia účinkujúci z Fínska a Chorvátska.
Program si môžete pozrieť TU.
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štvrtok – piatok / o 19:00 hod. / Divadlo Tower Stage / vstupné 15 alebo 29 eur

Festival detských folklórnych súborov
V piatok v Bratislave odštartuje jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu detských
folklórnych súborov, na ktorom sa krása detského folklóru prezentuje širokej verejnosti.
Festival chce poukázať na krásu slovenského folklóru a prispieť k udržiavaniu a šíreniu
ľudových tradícií Slovenska aj prostredníctvom činnosti detských folklórnych súborov.
Viac informácii a program festivalu nájdete TU.
piatok / 17:15 hod. Slávnostné otvorenie festivalu / Hlavné námestie / vstup voľný
Zdroj: YouTube.com
PREČÍTAJTE SI AJ

Do Bratislavy mieri gigantická výstava. Uvidíte zvieratá doby ľadovej v životnej veľkosti

11

FOTIEK

Zdroj: bratislava.dnes24.sk
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https://www.webnoviny.sk/cinevitaj-navrat-talianskej-klasiky-nafilmove-platno/

LA DOLCE VITA

6. júna 2017SprávySlovensko

od Webnoviny.skSITA Diskusia(0)

CINEVITAJ – návrat talianskej
klasiky na filmové plátno
Bratislava, 6.6.2017 ( WBN/PR ) – Festival DOLCE VITAJ aj tohto roku
ponúkne tradičnú filmovú sekciu Cinevitaj, ktorá sa tentoraz zameria na
kultové diela klasickej kinematografie. Na novej adrese – v Divadle Aréna
uvedie od 6. do 22. júna 2017 štyri výnimočné diela v zreštaurovanej digitálnej
verzii: Sladký život Federica Felliniho, Sviatočnú jazdu Dina Risiho,
Konformistu Bernarda Bertolucciho a Manželstvo po taliansky Vittoria de
Sicu. Na veľkom plátne sa predstavia herecké hviezdy, ikony šesťdesiatych
rokov ako Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio Gassman či Jean100

Louis Trintignant. Všetky snímky budú uvedené v talianskom znení so
slovenskými a anglickými titulkami.
„Filmové kópie pochádzajú z medzinárodne uznávaného filmového archívu
Fondazione Cineteca di Bologna, ktorý sa v posledných rokoch okrem svojej
tradičnej činnosti (spravuje vyše 70 000 filmových kópií, venuje sa dokumentačnej
a publikačnej činnosti, organizuje filmové festivaly) zameriava na reštaurovanie
majstrovských diel talianskej kinematografie. Vďaka digitálnym technológiám tak
filmy získavajú doposiaľ nepoznaný jas a ostrosť a vracajú sa do kinosál, pretože
len zdieľaný zážitok na veľkom plátne im dokáže prinavrátiť autentickú vizuálnu
krásnu, vášnivé emócie a zábavu v tom pravom slova zmysle,“ povedala Adriana
Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu Bratislava.

Sviatočná jazda
Filmovú prehliadku, ktorá je návratom talianskej klasiky na filmové plátno, otvorí
v utorok 6. júna 2017 film Dina Risiho Sviatočná jazda (1962), ktorý je podľa
mnohých tým najlepším filmom na pochopenie Talianska šesťdesiatych rokov (a
nielen), lepším než učebnice dejepisu. Ide o príbeh extrovertného a povrchného
štyridsiatnika Bruna Cortona vo vyľudnenom Ríme, ktorý sa náhodne stretáva s
plachým a usilovným študentom Robertom Marianim a presvedčí ho, aby sa k
nemu pridal na výlet autom. Film získal cenu David di Donatello (1963) a v tom
istom roku aj Striebornú stuhu za najlepší mužský herecký výkon pre Vittoria
Gassmanna.
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Manželstvo po taliansky
V sobotu 10. júna príde na rad kultová komédia Vittoria de Sicu Manželstvo
po taliansky (1964) o ľsti bývalej prostitútky Filumeny, ktorá chce, aby sa s ňou
Domenico zosobášil. V hlavných postavách sa predstavili herecké hviezdy
Marcello Mastroianni a Sophia Loren. Film tvorcom priniesol hneď niekoľko
prestížnych ocenení, okrem iného aj Zlatý glóbus za najlepší cudzojazyčný film a
dve nominácie na Oscara (1966) v kategórii najlepší cudzojazyčný film a najlepšia
herečka.
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Conformista
Koprodukčný francúzsko-nemecko-taliansky film Konformista (1970), ktorý
režíroval Bernardo Bertolucci je na programe v utorok 13. júna. Snímka je
nakrútená podľa románu Alberta Moraviu, je viaczmyselná a sofistikovaná,
pričom zobrazuje fašizmus ako „smrteľnú chorobu“ strednej triedy. Zožala
obrovský úspech a Bertolucciho vyniesla na vrchol medzinárodnej filmovej scény.
Cinevitaj vyvrcholí vo štvrtok 22. júna filmom jedinečného Federica Felliniho,
ktorého názov sa stal symbolom talianskeho životného štýlu. Sladký život (1960)
priniesol revolúciu do dejín moderného filmu a radí sa k najvýznamnejším dielam
svetovej kinematografie. Fellini v ňom rozpráva o vlastnej a zároveň epochálnej
kríze prostredníctvom svojho verného alter ega, Mastroianniho, ktorého necháva
putovať cez lyricky bezútešnú fresku večného mesta. V hlavných postavách sa
zaskveli: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg a Anouk Aimée. Film doslova
ovenčilo množstvo významných ocenení: Oscar (1962) za kostýmy; David di
Donatello (1960) za réžiu; Zlatá palma na Festivale v Cannes (1960) za najlepší
film; Strieborná stuha (1961) za najlepší námet, pre Marcella Mastroianniho v
hlavnej úlohe, za scénografiu; New York Film Critics Circle Award (1961) za
najlepší zahraničný film.
Všetky projekcie sa začínajú o 19.00 hod., rezervácia a predaj vstupeniek
na divadloarena.sk.
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„Divadlo Aréna je multižánrovou scénou, ktorá okrem klasických divadelných
titulov, ponúka svojim návštevníkom priame prenosy z Metropolitnej Opery v New
Yorku, množstvo zaujímavých koncertov a od roku 2015 aj pravidelné premietania
filmov Ultimatívneho Kina Aréna. Prostredníctvom tohto projektu prinášame na
strieborné plátno najväčšie skvosty domácej a svetovej kinematografie. Ponuku
Talianskeho kultúrneho inštitútu, uviesť najznámejšie tituly talianskej filmovej
tvorby v našom divadle, sme prijali s veľkou radosťou, mysliac predovšetkým na
sprostredkovanie nevšedného umeleckého zážitku a priblíženie talianskej kultúry
našim divákom v rámci festivalu Dolce Vitaj“, povedala dramaturgička Divadla
Aréna Saša Sarvašová.
Organizátormi festivalu Dolce vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút, Talianskoslovenská obchodná komora a Talianske veľvyslanectvo. Hlavný partner
festivalu je: VÚB banka a.s.
Festival sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka
Maďariča a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.

104

PROGRAM
18. 5. – 18. 6. Emilio Isgrò, výstava – Považská galéria umenia v Žiline – platený
vstup (utorok-nedeľa 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00)
3. 6. – 18. 6. Podoby talianskej módy, tvary a emócie v neustálom vývoji –
fotografie Maxa Botticelliho výstava – Ministerstvo kultúry Bratislava – vstup
voľný (utorok – nedeľa 10:00 – 18:00)
5. 6. Federico Albanese, otvárací koncert festivalu – Primaciálny palác Bratislava –
vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály, o 19:00 hod.
6. – 22. 6. Cinevitaj, „Sviatočná jazda“ – Dino Risi, „Manželstvo po taliansky“ –
Vittorio de Sica, „Konformista“- Bernardo Bertolucci „Sladký život“ – Federico
Fellini – Divadlo Aréna Bratislava – platený vstup, o 19:00 hod.
7. – 11. 6. Gugielmo Poletti, mladý dizajnér z Milána bude súčasťou výstavy
Ustálená hladina v rámci festivalu Bratislava Design Week v Zoya Gallery na
Ventúrskej 1, Bratislava, platený vstup
19. – 25. 6. od 11:00 do 22:00, Mercato italiano – Taliansky trh na
Hviezdoslavovom námestí
25. 6. Paolo Fresu a Bebo Ferra, záverečný koncert festivalu – Veľké koncertné
štúdio SRo Bratislava – platený vstup, od 20:00
28. 6. Keď autor má svoju pravdu – večer venovaný Luigimu Pirandellovi – Modrý
salón SND – Nová budova, Bratislava – platený vstup, od 19:30
30. 6. Bakura ensemble, koncerty, Farský kostol vo Svätom Jure o 19:00 hod. a 1.
7. Sad Janka Kráľa, Bratislava o 17:00 hod., vstup voľný
Viac info: iicbratislava.esteri.it / dolcevitaj.eu
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RTVS otvárací koncert DV
Správy o 6.00 (Od 31.50)
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/127616#1890

Správy o 12.00
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11664/127622#607
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RTVS – rozhlasové vysielanie v angl. jazyku

http://enrsi.rtvs.sk/articles/Culture/135376/sweeten-your-life-in-slovakia-with-italian-culture

Sweeten your life in Slovakia with Italian culture
Culture

08. 06. 2017 16:12

Festival Dolce vitaj does not only mix an Italian and a Slovak word in a charming way. It also presents
Italian art, music and films right in the Slovak capital.
Dolce vitaj 2017
00:00
05:37

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stiahnuť audio súbor
Martina Šimkovičová, Photo: TASR
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10. 6. 17

Jazzový klub s Jánom Brisudom – Matej Šálek o P. Fresu, o 15.00 hod.
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Rádio Devín

http://feminity.zoznam.sk/c/900343/fashion-live-2017-prichadza-v-novom-tajomnom-sateinspirovany-je-vitaznou-kolekciou-noir-od-dizajnerky-andrey-pojezdalovej

Fashion LIVE! 2017 prichádza v
novom tajomnom šate. Inšpirovaný
je víťaznou kolekciou NOIR od
dizajnérky Andrey Pojezdálovej.
12.06.2017

Bratislava, 8. jún 2017 – Okrúhly piaty ročník najväčšieho módneho podujatia na
Slovensku – Fashion LIVE! predstavil svoj nový vizuál a priblížil tohtoročný
sprievodný program.

Fashion LIVE! 2017 prichádza v novom tajomnom šate

Trojdňový módny maratón bude už tradične prebiehať v priestoroch Starej tržnice od 18. do
20. októbra 2017. Aktuálny ročník organizátori začali zaujímavými Fashion Talkami,
výstavou módnych fotografií známeho talianskeho fotografa Maxa Botticelliho v spolupráci s
festivalom Dolce Vitaj, a po nafotení nového vizuálu s kolekciou NOIR od dizajnérky Andrey
Pojezdálovej odštartovala aj súťaž pre mladých dizajnérov Hubert Fresh Fashion Contest.
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Fashion live 2017
Po hravej a sviežej téme POP, ktorá prezentovala módne podujatie vlani na čele s farebnou
kolekciou BonBon od dizajnérky Lenky Sršňovej, prichádza tento rok kontrastné prevedenie
v podobe nového vizuálu k aktuálnemu ročníku Fashion LIVE! 2017. Inšpirovaný je
kolekciou NOIR od dizajnérky Andrey Pojezdálovej, víťazky ceny Designer Fashion LIVE!
2016. Prináša dávku tajomnosti, stelesňuje odvahu a zároveň púta niečím novým a
netradičným. Prevládajú v ňom tmavé farby a záhadná atmosféra, ktorú umelecky zachytil
úspešný módny fotograf Jakub Gulyás. Zaujímavý charakter celému vizuálu dodali aj víťazi
Fashion LIVE! Awards 2016 v kategórii Tvár Fashion LIVE! – Lea Valachová a Lukáš
Mikula. O ich vizáž sa postarala make-up artistka Mischel Warenits a styling vlasov
pripravila známa hairstylistka Renáta Márová, ambasádorka L´Oréal Professionnel.
„Aj tento rok sa snažíme posúvať dopredu a ukázať to najlepšie, čo slovenská módna scéna
ponúka. Zároveň chceme jednotlivé ročníky Fashion LIVE! prepájať a spoločne tak
vytvárať kontinuitu našej vizuálnej komunikácie. Veľmi dôležitou súčasťou tohto projektu
sú aj silní partneri ako Nadácia Tatra banky, Hubert, Signal, Aupark, Stará tržnica,
L´Oréal Professionnel, UBER a BORITEX. Aj vďaka nim je toto podujatie najväčšou
módnou udalosťou na Slovensku, ktorá má tisícky fanúšikov a poznajú ju aj za našimi
hranicami,“ povedala manažérka projektu Zora Husarčíková.

Hubert Fresh Fashion Contest
Po veľkom úspechu a skvelej spolupráci so značkou Hubert prináša projekt Fashion LIVE! aj
tento ročník súťaž Hubert Fresh Fashion Contest 2017. Určená je nádejným mladým
slovenským i českým dizajnérom, študentom odevného dizajnu, ako aj nováčikom s ambíciou
etablovať sa na našej módnej scéne. Prihlasovanie do Open Call-u pre záujemcov trvalo do
26.5.2017, kedy mali možnosť posielať svoje rozkreslené kreatívne návrhy kolekcií. Hlavnou
témou súťaže pre tento ročník bol „SPARKLING LIFE“.
Odborná porota v zložení Boris Hanečka, Dana Lapšanská, Zdeno Gáfrik, Olo Křížová a
zástupcovia značky Hubert vybrala na základe kreativity a originality tri víťazky súťaže,
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ktorými sa stali Tatiana Dvořáková, Vladimíra Dančová a Kristína Vavrová. Na realizáciu
svojich kolekcií dostanú finančný príspevok a voucher na nákup látok v obchode BORITEX v
celkovej hodnote 400 Eur. Počas posledného prehliadkového večera sa tak zaradia medzi
úspešných návrhárov a predstavia svoju kolekciu skladajúcu sa z piatich dámskych a
pánskych modelov v rámci samostatnej módnej prehliadky v hlavnom čase, tesne pred
odovzdávaním Fashion LIVE! Awards.

„Štýl a inšpirácia k Hubertu jednoducho patria. Napriek tomu, že sme značka s viac ako
190-ročnou tradíciou, každý rok prinášame niečo nové, čo našich zákazníkov inšpiruje k
jedinečným chvíľam. Súťaž Hubert Fresh Fashion Contest objavuje začínajúcich
dizajnérov, nadšených tvoriť. Po vlaňajšom úspechu sa teším, že súťaž opäť prinesie svieže
a inšpirujúce nápady," hovorí Peter Krúpa, konateľ spoločnosti Hubert. J.E.

Fashion LIVE! Talky a výstava fotografií
Zo sprievodného programu Fashion LIVE! aktuálne prebieha inšpiratívna výstava talianskeho
módneho fotografa Maxa Botticelliho s názvom PODOBY TALIANSKEJ MÓDY, TVARY
A EMÓCIE V NEUSTÁLOM VÝVOJI, ktorú prináša Fashion LIVE! v spolupráci s
festivalom talianskej kultúry Dolce Vitaj. Až do 18. júna si môžu nadšenci módy pozrieť jeho
tvorbu vo Dvorane Ministerstva kultúry na Námestí SNP v Bratislave. Max Botticelli poctil
svojou návštevou aj exkluzívny Fashion LIVE! Talk v Satori stage, ktorý sa konal 2. júna a
priniesol zvedavým divákom svoje skúsenosti a zážitky z fotení pre prestížne módne značky a
návrhárov ako Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Valentino, Kenzo, Alidiomichelli, Albino a
mnoho ďalších. Jeho fotografie sa objavili aj v módnych časopisoch Cosmopolitan, v
talianskom vydaní Vogue či magazíne D.

Módna prehliadka na hudobnom festivale Grape
Fashion LIVE! a obľúbený letný festival Grape už po tretíkrát ponúknu módnu prehliadku
inšpirovanú hlavnou témou podujatia. Každým ročníkom sa teší väčšej popularite medzi
návštevníkmi, ktorí sú zároveň hlavnými aktérmi a hviezdami prehliadky. Najštýlovejších
účastníkov festivalu, ktorí splnia dresscode na jednotku, si v dave vytypujú fashion skauti, a
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získajú tak vstupenku na prehliadkové mólo v podobe originálnej nálepky FASHION LIVE!
POSITIVE. Neminie ich ani odmena vo forme originálneho make-upu, účesu od
profesionálov a darčekového balíčku.Ak patríte k nadšencom módy, určite nezmeškajte
sprievodný program, ktorý si pre vás tento rok Fashion LIVE! pripravilo.
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19. 6. 17

Mattej Šálek o koncerte P. Fresu v Rannom ladení RD (8-9.00
hod.)
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Rádio Devín

http://www.finreport.sk/agenturne-spravy/paolo-fresu-po-prvykrat-na-slovensku-hviezdytalianskeho-jazzu-vystupia-uz-o-par-dni/

Paolo Fresu po prvýkrát na
Slovensku. Hviezdy talianskeho
jazzu vystúpia už o pár dní
Správy 20.6.20170 Sita

Bratislava, 20.6.2017 ( WBN/PR ) - Fenomenálny trubkár a hráč na krídlovku
Paolo Fresu a jeden z najpopulárnejších talianskych gitaristov Bebo Ferra mieria
do Bratislavy. Slovákom sa po prvýkrát predstavia už 25. júna v Malom
koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Stane sa tak v rámci 10. ročníka
festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj!
Legendárny 56-ročný trubkár Paolo Fresu získal v priebehu svojej kariéry hneď
niekoľko významných medzinárodných ocenení. Medzi inými prestížne európske
ocenenie Zlatý Django, nazývané tiež Django d’Or, pre najlepšieho európskeho
jazzového hudobníka. V roku 2000 bol nominovaný v kategórii pre najlepšieho
medzinárodného hudobníka.
Vďaka svojmu hudobnému majstrovstvu vystupoval na všetkých kontinentoch,
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spolupracoval však aj s mnohými velik ánmi svetového jazzu i súčasnej hudby. Za
zmienku stoja jeho spolupráce s jazzovými majstrami ako Omar Sosa, Gianluca
Petrella, Manu Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano, či Jan
Lundgren. Samotný Fresu má na konte viac ako 350 albumov, z t oho 80 z nich
nahral pod vlastným menom. Žánrové zameranie tohto rodáka zo Sardínie je
veľmi pestré: pohybuje sa od jazzu až po ethno, pričom často vstupuje do
spolupráce s významnými osobnosťami literárneho a divadelného sveta pri
príprave rôznorodých multimediálnych projektov.
Spoločnosť v rámci festivalu Dolce Vitaj!, ktorý každoročne otvára dialóg medzi
talianskou a slovenskou kultúrou, mu bude robiť jeden z najpopulárnejších
talianskych gitaristov súčasnosti - Bebo Ferra. Rodák z Cagliari začal hrať na
gitare ako deväťročný, pričom dnes vo veku 55 rokov má za sebou stovky
orchestrálnych i sólových vystúpení. Objavil sa tiež na mnohých talianskych i
európskych jazzových festivaloch (Jazz Italia vo Verone, Mantova Jazz, Midem v
Cannes...). Spolupracoval s americkým jazzovým gitaristom Johnom Stowellom,
uspel však aj ako sólista s orchestrom La Scala v Miláne, kde sa podieľal na
sprievodnej hudbe pre balet pod vedením Maestra Carla Boccadora. V súčasnosti
participuje na viacerých hudobných projektoch (Inter nos s Paolom Fresom, tiež
kvarteto Pietra Tonolu...) a vyučuje hru na gitare so zameraním na jazz a
harmónie.

https://www.youtube.com/watch?v=8mKTfNNEO-Q
Podujatie, ktoré sa uskutoční v priestoroch Malého koncertného štúdia
Slovenského rozhlasu už 25. júna, prebehne v spolupráci s RTVS, pričom záznam
z neho odvysiela rádio Devín. Koncert organizačne zastrešuje Taliansky kultúrny
inštitút v Bratislave v spolupráci s SALEK PRODUCTION.
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Vstupenky na koncert Paolo Fresa & Bebo Ferra (IT) si je
možné zakúpiť v sieti Ticketportal, s kartami ISIC, ITIC a
EURO FB
event: https://www.facebook.com/events/684542415079617/
?active_tab=discussion
Vstupenky: https://www.ticketportal.sk/Event/PAOLO_FRE
SU_BEBO_FERRA_IT
Viac k témam: Bebo Ferra, jazz, Paolo Fresu, trubkárZdroj: Webnoviny.sk Paolo Fresu po prvýkrát na Slovensku. Hviezdy talianskeho jazzu vystúpia už o
pár dní © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj a foto: SITA

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského
portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
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http://www.jazz.sk/articles/paolo-fresu-po-prvykrat-na-slovensku-hviezdy-talianskeho-jazzuvystupia-uz-o-par-dni

Paolo Fresu po prvýkrát na Slovensku: Hviezdy
talianskeho jazzu vystúpia už o pár dní

Vytvorené: Ut, 20. 6. 2017, 19:22, Patrik Gömöri



upútavka na koncert

Fenomenálny trubkár a hráč na krídlovku Paolo Fresu a jeden z najpopulárnejších
talianskych gitaristov Bebo Ferra mieria do Bratislavy. Slovákom sa po prvýkrát
predstavia už 25. júna v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Stane sa tak v
rámci 10. ročníka festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj! Legendárny 56-ročný trubkár
Paolo Fresu získal v priebehu svojej kariéry hneď niekoľko významných
medzinárodných ocenení. Medzi inými prestížne európske ocenenie Zlatý Django,
nazývané tiež Django d’Or, pre najlepšieho európskeho jazzového hudobníka. V
roku 2000 bol nominovaný v kategórii pre najlepšieho medzinárodného hudobníka.

Vďaka svojmu hudobnému majstrovstvu vystupoval na všetkých kontinentoch, spolupracoval však aj s
mnohými velikánmi svetového jazzu i súčasnej hudby. Za zmienku stoja jeho spolupráce s jazzovými
majstrami ako Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas,
Richard Galliano, či Jan Lundgren. Samotný Fresu má na konte viac ako 350 albumov, z toho 80
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z nich nahral pod vlastným menom. Žánrové zameranie tohto rodáka zo Sardínie je veľmi pestré:
pohybuje sa od jazzu až po ethno, pričom často vstupuje do spolupráce s významnými osobnosťami
literárneho a divadelného sveta pri príprave rôznorodých multimediálnych projektov.

Spoločnosť v rámci festivalu Dolce Vitaj!, ktorý každoročne otvára dialóg medzi talianskou a
slovenskou kultúrou, mu bude robiť jeden z najpopulárnejších talianskych gitaristov súčasnosti - Bebo
Ferra. Rodák z Cagliari začal hrať na gitare ako deväťročný, pričom dnes vo veku 55 rokov má za
sebou stovky orchestrálnych i sólových vystúpení. Objavil sa tiež na mnohých talianskych i európskych
jazzových festivaloch (Jazz Italia vo Verone, Mantova Jazz, Midem v Cannes...). Spolupracoval
s americkým jazzovým gitaristom Johnom Stowellom, uspel však aj ako sólista s orchestrom La
Scala v Miláne, kde sa podieľal na sprievodnej hudbe pre balet pod vedením Maestra Carla
Boccadora. V súčasnosti participuje na viacerých hudobných projektoch (Internos s Paolom
Fresom, tiež kvarteto Pietra Tonolu...) a vyučuje hru na gitare so zameraním na jazz a harmónie.

Podujatie, ktoré sa uskutoční v priestoroch Slovenského rozhlasu už 25. júna, prebehne v spolupráci s
RTVS, pričom záznam z neho odvysiela rádio Devín. Koncert organizačne zastrešuje Taliansky
kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s Salek Production.

Tlačová správa
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https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/433106-paolo-fresu-a-bebo-ferra-sa-o-par-dni-predstaviana-slovensku/

Paolo Fresu a Bebo Ferra sa o pár
dní predstavia na Slovensku
SITA 21.06.2017 07:00

Paolo Fresu a Bebo Ferra sa predvedú v Bratislave.Autor: Dolce Vitaj!

Dvojica talianskych hudobníkov zahrá v Bratislave v rámci
10. ročníka festivalu Dolce Vitaj!
Taliansky trubkár a hráč na krídlovku Paolo Fresu a taliansky gitarista
Bebo Ferra mieria do Bratislavy. Slovákom sa dvojica predstaví
25. júna v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v rámci
10. ročníka festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj!
Podujatie sa uskutoční v spolupráci s RTVS, pričom záznam z neho
odvysiela i Rádio Devín. Koncert organizačne zastrešuje Taliansky
kultúrny inštitút v Bratislave.
Paolo Fresu získal počas svojej kariéry niekoľko významných
medzinárodných ocenení, medzi nimi i prestížne európske ocenenie
Zlatý Django, nazývané tiež Django d’Or pre najlepšieho európskeho
džezového hudobníka. V roku 2000 ho nominovali v kategórii pre
najlepšieho medzinárodného hudobníka. Fresu vystupoval už na
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všetkých kontinentoch a v rámci svojej kariéry sa stretol s mnohými
velikánmi svetového džezu i súčasnej hudby. Za zmienku stoja jeho
spolupráce s majstrami ako Omar Sosa, Gianluca Petrella, Manu
Katché, Eivind Aarset, Dave Douglas, Richard Galliano či Jan
Lundgren. Fresu má na konte viac ako 350 albumov, pričom 80 z nich
nahral pod vlastným menom.
Spoločnosť v rámci festivalu Dolce Vitaj! bude legendárnemu 56ročnému trubkárovi robiť taliansky gitarista Bebo Ferra. Rodák
z Cagliari začal hrať na gitare už ako deväťročný, pričom dnes, vo
veku 55 rokov, má za sebou stovky orchestrálnych i sólových
vystúpení. Objavil sa na mnohých talianskych i európskych
džezových festivaloch, ako napríklad na Jazz Italia vo Verone,
Mantova Jazz či Midem v Cannes a spolupracoval i s americkým
džezovým gitaristom Johnom Stowellom. Úspech zaznamenal aj ako
sólista s orchestrom La Scala v Miláne, kde sa podieľal na
sprievodnej hudbe pre balet pod vedením pianistu a skladateľa Carla
Boccadora. V súčasnosti participuje na viacerých hudobných
projektoch a vyučuje hru na gitare so zameraním na džez a harmónie.
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23. 6. 17

Čo počúva Silvia Zvarová – P. Fresu (8.00)

Rádio Devín
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24. 6. 17

Ranné ladenie RD (7-9.00 hhod.) P. Cyprich telefonát s P. Fesom
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Rádio Devín

Hospodárske noviny
PREČO NIE, nepredajná príloha
26. 6. 2017
rozhovor
Každý, Kto má smartfón, si myslí, že môže fotiť módu
»
Autor: Lucia Ležovičová Foto: Max BotticeLLi
Kedy ste sa prvýkrát dostali do kontaktu s fotografiou? Bolo to na strednej škole. V rámci dejín
umenia sme mali aj kurz fotografie. Tam som sa učil prvé techniky.
Čo ste vtedy fotili? Na mojej prvej fotke bol jeden z rímskych palácov.
Vaše profesionálne začiatky boli však viac späté s divadlom. Áno, na univerzite som študoval divadlo a film. Bolo to tiež vizuálne umenie. Pracoval som vo viacerých divadlách, vlastne, aj režisér sa
pozerá na svet svojimi fotografickými očami. Vtedy som dostal svoju prvú ponuku zo sveta módy.
Neváhal som ani chvíľu, dostal som šancu rozhodovať sám o výsledku, mohol som sa absolútne
realizovať.
Je módna fotografia stále umením? Pre niektorých fotografov je to len komercia a plnenie
požiadaviek klientov, veľkých módnych domov. To nie je pravda. Dobrá módna fotografia má vysokú
umeleckú úroveň. Najlepšie roky zažila od roku 1960 do roku 1990. Všetko sa zmenilo s nástupom
digitálnej fotografie. Dnes má každý automatický fotoaparát alebo smartfón, všetci fotia a myslia si,
že to robia aj dobre.
Tento názor škodí fotke aj profesionálnym fotografom. Najlepší módni fotografi sú však stále veľkými
uznávanými umelcami.
Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že prerazíte práve fotografovaním módy, že ste v tom, čo robíte,
naozaj dobrý? Hneď na začiatku som mal veľké šťastie. Moje prvé zábery publikovali významné
módne časopisy. Určite mi prospel aj svet divadla a filmu, v ktorom som začínal. Bola to
sofistikovanejšia forma umenia a móda bola pre mňa veľmi ľahko uchopiteľná. V Ríme som okamžite
pracoval v haute couture, vo vysokej móde, pre najlepších talianskych návrhárov. Potom som sa
presťahoval do Milána, kde som začal nový život.
A tam ste už pracovali pre najvyšší level, pre Armaniho, Kenza, Valentina... Nehrozilo vám, že sa z
týchto slávnych mien tak trochu zbláznite? Netreba to preháňať, sú to len ľudia, aj keď veľmi úspešní
a populárni. Pri nich treba zostať na zemi. Dával som si pozor, aby som zostal sám sebou. Určite ma
módny biznis zmenil, ale stále som to ja. Dôležité je popri práci myslieť aj na bežné veci, založiť si
rodinu, firmu. Fotografovanie som vždy bral iba ako môj umelecký
» FotograFovanie som vždy bral iba ako môj umelecký projekt. vtedy vám nehrozí žiadna pýcha. «
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6 | prečo Nie | júN 2017
7 | prečo Nie | júN 2017
Max Botticelli vyštudoval dejiny a teóriu filmovej tvorby na univerzite La Sapienza v ríme. venoval sa
scénickej dokumentácii, pracoval pre divadlo vascello a operu v ríme, pre San carlo v Neapole a La
Scalu v Miláne. postupne ho uchvátila fotografia a presťahoval sa do mekky módneho priemyslu
Milána. jeho tvorbu ovplyvňoval štýl 70. a 80. rokov, charakterizujú ju expresívne formy, ktoré sa
snaží interpretovať svojím súčasným pohľadom. Spolupracoval s najväčšími svetovými módnymi
domami a návrhármi ako Giorgio armani, Gianfranco Ferré, iceberg, antonio Marras, valentino,
Kenzo, albino, Monvieve, renato Belestra, Gattinoni, romero Gigli a ďalší. Maxa Botticelliho fascinuje
v tvorbe sféra ženskosti a vzťah medzi architektúrou a človekom. Svoje fotografie publikoval vo
svetových magazínoch, napríklad v repubblica, cosmopolitan, vogue italiana a magazín D. Založil
Studio 14 v Miláne a produkčnú spoločnosť Moonlight, ktorá sídli v Miláne a v Londýne.
rozhovor
8 | prečo Nie | júN 2017
Botticelliho fotografie sú odvážne a tajomné, ukazujú rôzne podoby talianskej módy.
9 | prečo Nie | júN 2017
projekt. Vtedy vám nehrozí žiadna pýcha.
Oľutovali ste niekedy, že ste sa vydali touto cestou? Nikdy, v žiadnom prípade. Iba mi je ľúto, že ľudia
nás zle chápu. Fotografov nepovažujú za skutočných umelcov, ale za povrchných. To však nie je
pravda. Aspoň pre väčšinu z nás.
Prečo je to tak? Nemôžete si za to aj sami? Niektorí módni fotografi sú naozaj povrchní, alebo možno
iba sledujú komerčné záujmy. Bulvárne, šokujúce príbehy predsa predávajú najlepšie... Presne tak.
Prišla veľká globalizácia trhu a pri nej vždy strácajú ozajstní umelci. Zrazu sa objavila digitálna
fotografia a na náš trh, do umeleckého prostredia, mohol vstúpiť každý, bez ohľadu na to, či má
skutočný talent alebo »
umelecký názor. Keď sa náš trh rozhodol používať „novú fotografiu“, dal šancu aj fotografom bez
osobnosti, ktorí urobia úplne všetko. Skutočný umelec často kritizuje obchodné záujmy, u týchto
„nových“ sa to nestáva.
Páčia sa vám súčasné modelky? Nie som nadšený. Ak dnes chcete byť úspešnou modelkou, je
dôležité, koľko máte followerov na Instagrame. Je to veľmi absurdná situácia. Práve preto pracujem
na projektoch, ktoré sa venujú vzťahu medzi módnym priemyslom a estetikou. Myslím si, že nastal
čas, aby sa zvážilo, či ideme správnym smerom. Podľa mňa treba zmenu. V 90. rokoch to bolo
omnoho lepšie ako dnes.
Prezraďte niečo zo zákulisia módneho biznisu. Akí sú slávni návrhári? Sú to vizionári či umelci s
bláznivými nápadmi?
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»keď sa náš trh rozhodol používať „novú FotograFiu“, dal šancu aj FotograFom bez osobnosti, ktorí
urobia úplne všetko. «
»
rozhovor
10 | prečo Nie | júN 2017
Veľmi oceňujem, keď sa dizajnér snaží búrať zaužívané pravidlá, keď má odvážne, silné nápady.
Bohužiaľ, dnes je iba zopár z nich odvážnych, takých, ktorí to naozaj dokážu. Napríklad Rick Owens
alebo Hussein Chalavan. Všeobecne však platí, že my fotografi iba asistujeme pri veľkých eventoch.
Značky rozhodujú o všetkom, presne vedia, ako zapôsobiť na ľudí. Už to často ani nie je umenie.
Všetci súťažia iba o to, aby boli najlepší a najslávnejší. Trh často nemá záujem o rozvoj a podporu
novej generácie. Pre mladých návrhárov je ťažké prežiť, nemajú ekonomickú podporu. Rozdiely sa
čoraz viac prehlbujú.
A čo môže fotograf urobiť? Kričať? Vysvetľovať? Alebo naopak, iba poslušne plniť príkazy? Ja sa
napríklad viac sústreďujem na vzťah medzi spoločnosťou a človekom, jeho telom. Chcem ísť do hĺbky.
Moja myšlienka má viac vrstiev a pripomína prácu sociológa. Taká je aj výstava „Ritratti di Moda
italiana“ v Bratislave. Spája rôznych talianskych módnych návrhárov zvučných mien ako Ferragamo,
Pucci, Marras, Missoni, Mila Shon s novými, ako sú Marco De Vincezo, Stafano De Lilles, Gianluca
Capannolo. Chcem ukázať úlohu fotografa medzi klasikou a súčasnosťou. Teraz je čas, aby sme našli
nový význam módnej fotografie.
Predpokladám, že máte rád módu a trendy. Páči sa mi to, samozrejme. Mám to asi z rodiny. Moja
mama bola výborná krajčírka. Ako malý chlapec som ju rád sledoval pri práci. Fascinoval ma vzťah
medzi telom a ošatením.
A čo módny priemysel? Toto je veľmi zložité odvetvie biznisu.
Je móda viac glamour a beauty, alebo drsná a extrémne konkurenčná?
» ja sa napríklad viac sústreďujem na vzťah medzi spoločnosťou a človekom, jeho telom. «
Móda je povrchná a hedonistická, hĺbka sa vo fotografii nenosí, tvrdí Max Botticelli.
» FotograFie, ktoré vystavujem v bratislave, sú špeciFické. «
11 | prečo Nie | júN 2017
Ak chcete preraziť vo fashion industry, musíte veľmi veľa pracovať. Je ťažké vydržať ten obrovský tlak.
Veľa ľudí po rokoch pochopí, že to vôbec nie je pre nich. Je to náročný biznis.
Čo vám na ňom najviac prekáža? Jednoznačne povrchnosť. Do svojich fotiek sa snažím priniesť hĺbku.
Móda je však čoraz viac povrchná a hedonistická. Hĺbka sa dnes veľmi nenosí.
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Ako má vyzerať dobrá módna fotka? Čo musí obsahovať? V prvom rade musí mať výnimočný uhol
pohľadu, svoj vlastný názor. Okrem toho je dôležité, aby umelec išiel po svojej vlastnej dráhe, vytvoril
si svoj štýl.
Vaše fotografie sú však veľmi rôznorodé. Čierno-biele, farebné, statické, akčné, v pohybe, každá z
nich je iná. Fotografie, ktoré vystavujem v Bratislave, sú špecifické. Urobil som ich počas jedného dňa,
preto sú rôzne. Vnímam ich ako hudobnú symfóniu. Moje fotky akoby tancovali.
Je dôležitejšie svetlo, kompozícia, krásne šaty alebo modelka? Ak sa niekto stane dobrým v tom, čo
robí, môže si robiť všetko podľa seba. Nemusia ho zaujímať pravidlá.
Všetko si môže prispôsobiť, môže sa hrať.
A čo photoshop a počítač? Softvér predsa dokáže zázraky. Pred pár rokmi prichádzali ľudia k
fotografovi s veľkým rešpektom, považovali ho takmer za čarodejníka, ktorý z fotky vytvorí magické
dielo. Dnes je to úplne inak. Presne vedia, čo chcú, ako si to predstavujú, všetko vidia veľmi
jednoducho, cez pár klikov vo photoshope.
Pre Talianov je móda súčasťou národ
nej kultúry. Ako to vy Taliani dokážete, že móda patrí k vašej identite? Nielen móda, ale aj dizajn,
gastronómia, umenie zohrávajú v našom živote veľkú úlohu. Veľké značky a celý biznis sa točí tam,
kde sú na to najlepšie možnosti. A to je dnes nepochybne najmä New York. Výnimočnosť Talianska
však spočíva v dlhoročnej tradícii.
Aký vplyv má na to globalizácia? Pre zákazníka je to výborné. No veľkým módnym domom to
spôsobuje aj obrovské problémy s falšovaním ich tovaru. To copy and paste je veľmi jednoduché.
Zara alebo Prada prídu s novinkou a okam- žite to preberajú iné značky. Všetko je to také pololegálne
kopírovanie či falšovanie.
Čo nás v móde čaká v najbližších rokoch? Žijeme v období návratu minimalizmu. Fascinuje ma to a
veľmi priťahuje. Už nejde o to kumulovať nápady, návrhy. Dôležité je vedieť si vybrať to, čo je
dôležité a dotiahnuť to do dokonalosti. Podľa mňa v obliekaní boli úžasné najmä 80. roky. Ľudia sa
vedeli perfektne obliecť možno aj preto, že v obchodoch toho bolo menej. Dnes akoby tú schopnosť
stratili. Podľa mňa bu- dúcnosť má práve redukcionizmus, treba si vybrať a trvať na svojom štýle.
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https://www.teraz.sk/kultura/literatura-klasik-modernej-dramy-l-p/267559-clanok.html

Klasik modernej drámy L.
Pirandello sa narodil pred 150
rokmi
TASR, 27. júna 2017 10:50

Taliansky spisovateľ a dramatik Luigi Pirandello je nositeľom
Nobelovej ceny za literatúru z roku 1934. Narodil sa na Sicílii
v Agrigente 28. júna 1867.
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Na archívnej snímke zo 17. apríla 1970 v Bratislave hrá herec Ladislav Chudík v Pirandellovej hre Henrich
IV. V

Agrigento/Bratislava 27. júna (TASR) – Taliansky spisovateľ a dramatik Luigi Pirandello je
nositeľom Nobelovej ceny za literatúru z roku 1934. Narodil sa na Sicílii v Agrigente 28. júna
1867. V stredu uplynie od jeho narodenia 150 rokov.
Luigi Pirandello sa narodil v bohatej rodine majiteľa baní na síru na Sicílii. Detstvo prežil
s opatrovateľkami, služobníctvom a s domácimi učiteľmi obdivovaný svojou milujúcou
matkou. Napriek záujmu o literatúru sa rozhodol študovať právo a jeho otec chcel z neho mať
obchodníka. Štúdium na univerzite v talianskom Ríme bol nútený pre nezhody
s prednášateľom dokončiť v nemeckom Bonne, kde sa už venoval filozofii. V dizertácii sa
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zaoberal sicílskymi nárečiami, napísal ju v nemeckom jazyku. Usadil sa v Ríme a finančne
podporovaný otcom sa venoval literárnej tvorbe. V roku 1898 začal vyučoval estetiku
a štylistiku na škole pre dievčatá v Ríme a zotrval tam 24 rokov.
Napísal niekoľko románov a veľký počet poviedok, ktoré v rokoch 1922 až 1937 vyšli v 15
zväzkoch. Pirandellov najväčší počin vo svete literatúry, pre ktorý býva označovaný za
klasika modernej európskej drámy, sú jeho hry. Vyrovnáva sa v nich s umelo vytvorenou
realitou, ktorá je založená na konfliktoch prameniacich z poloprávd a legiend a venuje sa
problému identity osobnosti. Niektoré svoje hry napísal v sicílskom dialekte.
Jeho hra Šesť postáv hľadá autora napriek veľkej náročnosti patrí ku klenotom svetovej
dramatickej spisby. Pirandello hru napísal v roku 1921 a hneď po uvedení si získala prívlastok
najznepokojujúcejšia a najprovokatívnejšia dráma, akú kto napísal. V centre príbehu je šesť
postáv, ktoré prežili šokujúci rodinný príbeh. Usilujú sa dostať na javisko, aby mohli svoje
osudy predviesť, no režisér a herci im v tom bránia. Autor postupne stiera rozdiel medzi
realitou a fikciou, čím hra získava na psychologickom, ale aj kriminalistickom napätí. Dráma
Čiapka so zvončekmi rozpráva príbeh o žiarlivosti, ale aj o tom, ako sa k jednej nepravdivej
informácii postupne pridávajú ďalšie nepravdy a výmysly. Nakoniec sa hrdinovia dostanú
pred neriešiteľnú situáciu.
Pirandellove náročné hry si získali obľubu divákov predovšetkým v 20. a 30. rokoch 20.
storočia. V roku 1934 mu udelili Nobelovu cenu za literatúru.
Spisovateľ a dramatik Luigi Pirandello zomrel 10. decembra 1936 v Ríme vo veku 69 rokov.
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Luigi Pirandello: Tak
je, ako sa vám zdá
František Hruška, literárny historik a prekladateľ 28.06.2017 17:00

Luigi Pirandello, 28. jún 1867 - 10. december 1936.Autor: WIKIPEDIA / NUOVA COMPAGNIA
TEATRALE

Tak je, ako sa vám zdá, je názov jednej z hier talianskeho
spisovateľa a dramatika Luigiho Pirandella, ktorý prišiel na
svet 28. júna 1867 a od jeho narodenia uplynulo 150 rokov.
Vystihuje jeho prístup k svetu a k životu, ktorý nám najprv ponúka
svoju zdanlivú podobu, aby ju hneď narušil pochybnosťou, že všetko
môže byť celkom inak. Tento paradox prenasledoval umelca celý
život a premietol sa do veľkej časti jeho diela.
131

Luigi Pirandello bol rovesníkom novodobého Talianska, ktoré ako
jednotný štát bolo od neho iba o šesť rokov staršie. Spolu prežívali
nadšenie detstva a mladosti i skepsu dospelosti. Pirandello označil
sám seba za dieťa chaosu, lebo prvé roky mladého štátu i mladého
spisovateľa sa niesli v znamení nepokoja. Nemyslel to však len
alegoricky, lebo sa narodil na usadlosti neďaleko sicílskeho mesta
Agrigento, ktorá sa volala Chaos. Po matke bol Sicílčan, ale rodina
otca pochádzala z Ligúrie. Obe rodiny patrili k obrodeneckým
vlastencom, ktorí bojovali za nové Taliansko a tento odkaz
poznamenal jeho výchovu. Nemenej ju však ovplyvnila aj prítomnosť
slúžky, ktorá mu rozprávala príbehy z ľudovej tradície, kde nechýbali
duchovia a strašidlá, ale ani mýty a postavy miestneho folklóru
s dávnymi gréckymi a arabskými koreňmi či prvotná animistická
nábožnosť.
Ako chlapec z dobrej meštianskej rodiny sa venoval predovšetkým
štúdiu, ale cez prázdniny pomáhal v rodinnom podniku na ťažbu síry,
kde videl, v akých podmienkach žijú robotníci z ich baní. Vo svedomí
mladého vlastenca stál súcit s biedou zamestnancov proti hodnotám
a konvenciám vlastnej rodiny. Sympatizoval so sociálnym hnutím
Fasci Siciliani (v preklade to znie celkom nevinne Sicílske zväzy, lebo
to bolo niečo ako odborové hnutie), ktoré bolo protestom proti ťažkým
životným podmienkam chudobných robotníkov a roľníkov a ku
ktorému sa pridali aj viacerí jeho spolužiaci na univerzite v Palerme.
Novovzniknutý štát však túto vzburu krvavo potlačil a jeho mladý
podporovateľ sa s tým musel vyrovnať. Rovnako ako so škandálom
v rodine, keď vyšla najavo nevera jeho otca. Sklamanie z dvoch
autorít, otca a nového štátu, poznačilo celý jeho ďalší život a nikdy im
to neodpustil.
Po krátkom pobyte na univerzite v Ríme odišiel do Nemecka, kde
v Bonne v roku 1891 štúdium ukončil diplomovou prácou o sicílskom
dialekte. Poctivá filologická príprava mu umožnila, aby sa po návrate
do Ríma hneď začlenil do tamojšieho kultúrneho života ako literát
z povolania.
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…lebo všetko je iné, ako sa zdá
Pirandello je známy predovšetkým ako dramatik, no významnú časť
jeho diela tvorí próza a treba pripomenúť aj jeho básne, v ktorých
vždy racionálny a diskrétny autor prezrádza viac o svojich citoch.
Jeho básnický debut mal názov Hravá bolesť (Mal giocondo) a vyšiel
v roku 1889. Pirandello okrem toho píše články a recenzie do
časopisov, nadväzuje kontakty so známymi spisovateľmi, medzi
ktorých patria aj jeho najznámejší krajania Giovanni Verga a Luigi
Capuana. Keď sa oženil s dcérou otcovho spoločníka Mariou
Antoniettou Portulano a prijal miesto na katedre štylistiky učiteľského
ústavu v Ríme, stal sa prototypom liberálneho dobového intelektuála.
Jeho prvý román Zavrhnutá (L'esclusa) z roku 1901 nesie stopy
veristickej tradície, no je postavený na paradoxe, že manžel zavrhne
manželku, keď je nevinná, no odpustí jej, keď je mu naozaj neverná.
Pokojný život finančne nezávislého literáta sa pre Pirandella skončil
v roku 1903, keď voda zaplavila sírnu baňu, do ktorej jeho otec vložil
nielen svoje peniaze, ale aj veno nevesty, ktorá sa pri správe
o krachu svokra psychicky zrútila. Pirandello musí teraz z vlastných
prostriedkov živiť tri deti a starať sa o chorú manželku. Učiteľský plat
nie je veľký, za príspevky do novín a časopisov si už musí pýtať
honoráre a zaokrúhliť ich aj prekladmi z nemčiny. V takejto situácii mu
dobre padne ponuka napísať pre časopis Nuova Antologia román.
Bude to Nebožtík Mattia Pascal (Il fu Mattia Pascal), ktorý vyjde
v roku 1904 a preslávi ho doma i v zahraničí. Má už všetky znaky
autorovej vízie umenia a života, v ktorej sú postavy odsúdené znášať
život, aký si nevybrali, nevedia nájsť seba ani svoje miesto medzi
ľuďmi, lebo všetko je iné, ako sa zdá, a z tohto bludného kruhu
niet úniku.
Pirandello si uvedomoval, že týmto románom sa rozišiel nielen
s dožívajúcim verizmom, ale aj s tradíciou neskororomantického
manierizmu v klasickej podobe Carducciho poézie a svoju predstavu
umeleckej tvorby vyjadril v esejach Umenie a život (Arte e scienza)
a O humore (L'umorismo) z roku 1908. Jeho „humorizmus“ odmieta
literárnu tradíciu, umelecké dielo potrebuje voľnosť a formu si vytvára
v procese svojho vzniku, no tento spontánny pohyb nie je iba
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intuitívny, ale sprevádza ho kritická reflexia, ktorá dáva dielu konečnú
podobu. Týmto tvrdením si pohneval hlavného teoretika dobovej
estetiky, Benedetta Croceho, pre ktorého bolo umenie plodom čistej
intuície, kde logická analýza nemala miesto.

Umelecký úspech
V čase, keď obhajoval svoj rozchod s literárnou tradíciou, napísal
Pirandello román Starí a mladí (I vecchi e i giovani), ktorý akoby sa
vracal k naturalistickým koreňom. Možno k tomu prispel námet
projektu, ktorým sa autor vrátil do rokov svojej mladosti na Sicílii a bol
prejavom nespokojnosti juhu krajiny s postupom novej politickej moci.
Vstup Talianska do vojny ho odlúči od syna Stefana, ktorý narukuje
a dostane sa do zajatia na Morave. V tom istom roku mu zomiera
matka a v ťažkej rodinnej situácii, keď manželkino odcudzenie
prechádza do otvorenej nenávisti, nachádza Pirandello útočisko práve
v písaní. Ide predovšetkým o prozaickú tvorbu, ale po neúspechu hry
Ak nie tak (Se non cosí) v Miláne v roku 1915, keď sa divadlu radšej
vyhýbal, sa nechá nahovoriť na dramatizáciu svojej novely Rozmysli
si to, Giacomino (Pensaci Giacomino), ktorú s rovnakým názvom
uvedú v Ríme v roku 1916. Predstavenie má úspech, rovnako ako
ľudová hra Liolà v sicílskom nárečí z toho istého roka. Nasledujú
predstavenia Tak je, ako sa vám zdá (Cosí è, se vi pare), komédia
v sicílskom nárečí Čiapka s hrkálkami (A biritta cu' i ciancianeddi)
a celý rad ďalších hier.
Návrat syna Stefana zo zajatia umožní rodine prijať bolestné
rozhodnutie umiestniť Antoniettu do ústavu. Situácia už bola
neudržateľná a nie náhodou pripomínala zamotané klbko vzťahov
plných nedôvery, bolesti a súcitu ako v Pirandellových hrách.
Manželka vo svojej chorej predstavivosti nenávidí v manželovi
postavu prefíkaného zvodcu, ktorý dvorí manželkám priateľov, zvádza
návštevníčky, ba neváha obťažovať ani svoje žiačky či dokonca
vlastnú dcéru, hoci v skutočnosti bol Pirandello pravý opak. Ako dobrá
meštiačka mu nikdy neodpustila, že premrhal jej veno, podobne ako
jej otec, ktorý Pirandella neznášal od začiatku. Bola to však pekná
žena a pre manžela zrejme fyzicky príťažlivá.
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Jej odchod z rodiny znamená pre Pirandella začiatok obdobia
usilovnej práce a umeleckých úspechov. Vyjdú mu dve nové zbierky
noviel a divadlá uvádzajú čoraz viac jeho hier. Vyvrcholením
úspešného napredovania sa však paradoxne stane, ako sa na
Pirandella patrí, totálne prepadnutie jeho hry Šesť postáv hľadá
autora (Sei personaggi in cerca d'autore) v rímskom Teatro Valle
v roku 1921. Kritika ho strhala a diváci mu nadávali do bláznov.
O niekoľko mesiacov neskôr však to isté predstavenie v Teatro
Manzoni v Miláne prijme s nadšením publikum i kritika. Je to začiatok
jej úspešného nástupu na scény v Paríži, Berlíne, Londýne, New
Yorku, Moskve, Buenos Aires, Prahe a Bratislave. Rovnakou cestou
sa onedlho vyberie aj jeho hra Henrich IV. (Enrico IV.).

Návrat do Chaosu…
Veľký úspech Pirandella najprv zaskočí, vyhýba sa rozruchu okolo
svojej osoby a ako správny Sicílčan z dobrej rodiny si stráži vlastné
súkromie. Postupne si však zvyká na postavenie medzinárodne
uznávaného autora a zúčastňuje sa na premiérach svojich hier nielen
v Taliansku, ale aj v zahraničí. Ocitne sa dokonca aj v Hollywoode,
kde sa nakrúca film podľa jeho hry Akú ma chceš (Come tu mi vuoi)
s Gretou Garbo a Erichom von Stroheimom v hlavných úlohách. Film
sa divákom páčil, ale Pirandella veľmi nepresvedčil.
Možno kvôli spomienkam na Fasci Siciliani z mladosti, možno zo
znechutenia po korupčných škandáloch novej liberálnej garnitúry,
podporil v roku 1924 fašistickú stranu v polemikách okolo vraždy
Matteottiho a prijal jej preukaz. Vyslúžil si za to tvrdú kritiku
opozície. Neskôr svoj čin asi ľutoval, lebo keď ho režim vymenoval za
akademika, prijal to s nevôľou a držal sa bokom od oficiálnej kultúrnej
politiky. Je plný tvorivej sily, v herečke Marte Abba nachádza nielen
ideálnu predstaviteľku svojich postáv, ale aj spriaznenú dušu.
Začiatkom 30. rokov však nadšenie z novosti jeho hier začína
v Taliansku upadať a udelenie Nobelovej ceny v roku 1934 sa pre
neho stalo satisfakciou vo chvíli, keď sa jeho krajina k nemu obracala
chrbtom, vládnuci režim ho ignoroval a v spriatelenom Nemecku jeho
hry rok predtým dokonca zakázali ako prejav degenerovaného
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umenia. O dva roky zomrel a urnu s jeho popolom vrátili podľa jeho
želania do Chaosu, kde sa narodil.

Pirandello na Slovensku
Pirandellovo dielo je u nás pomerne dobre známe. Po prvý raz sa
s ním naše publikum stretlo v roku 1923, keď v Bratislave hosťovalo
Pražské národné divadlo s hrou Šesť postáv hľadá autora. Miestni
diváci neboli vo svetovom divadelnom dianí veľmi zorientovaní a pri
hre ostali dosť „popletení“. Podľa ohlasu v novinách sa síce bavili, ale
Pirandellovi veľmi nerozumeli.
Ozajstnú slovenskú premiéru mal Pirandello v roku 1935, keď režisér
Ján Borodáč uviedol jeho hru Človek, zviera a ctnosť (L'uomo, la
bestia e la virtù). Bol to ohlas na udelenie Nobelovej ceny, a hoci
tentoraz sa o výklad jej zmyslu pokúsil sám režisér, publikum
reagovalo po svojom. V Nitre hru dokonca zakázali, lebo nebola
v súlade s verejnou morálkou. Dostavil sa pirandellovský paradox
a nápis „Mládeži neprístupné“ na plagáte podstatne zvýšil
návštevnosť predstavenia. Diváci si však prišli pozrieť pikantné scény,
nie Pirandellovu hru o dvojakej morálke, na ktorú upozorňoval režisér.
Po vojne, ak neberieme do úvahy nie veľmi vydarený košický pokus
z roku 1948, sa slovenským divákom predstavil Pirandello
prostredníctvom televíznej obrazovky. Magda Husáková-Lokvencová
naštudovala jeho hru Šesť postáv hľadá autora a televízia ju
odvysielala v roku 1964. Režisérka využila možnosť televíznej
inscenácie a nakrútila ju v priestoroch skutočného divadla, aby
ukázala, že skúška novej hry sa vlastne odohráva pred prázdnym
hľadiskom. Réžia viedla hercov k prirodzenému prejavu,
nezdôrazňovala štylizovanosť hercov oproti postavám zo života, čím
sa vyhla sklonu ku karikatúre.
Pirandellovmu dielu sa u nás najviac darilo, znovu paradoxne, po roku
1970, keď sa podmienky na slobodný rozvoj kultúry práve zhoršili.
V roku 1970 si diváci konečne mohli pozrieť aj jeho druhú slávnu hru
Henricha IV. v réžii Petra Mikulíka. Slovenská divadelná verejnosť už
bola vtedy viac pripravená na rôznorodosť moderného divadla
a bratislavské predstavenie si mohla porovnať s pražským
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naštudovaním rovnakej hry. Išlo o dva odlišné prístupy, kým pražská
inscenácia sa niesla v pochmúrnom duchu, bratislavská bola
vyrovnanejšia a do dramatických pasáži neváhala vložiť veselšie tóny.
Vďaka Nobelovej cene si Pirandello v roku 1972 „vyslúžil“ aj
obsiahlejšie knižné vydanie výberu z jeho diela v slovenskom
preklade, ktoré zahŕňalo romány, novely i divadelné hry.
Ako protiváhu „vážneho“ Pirandella, s ktorým mali diváci problémy,
viaceré slovenské divadlá uviedli jeho ľudovú hru Liolà. S tými
predstaveniami mala zasa problémy kritika, ale aj trochu náročnejší
diváci, lebo všetky skĺzali do povrchnej nezáväznej zábavy.
Vážnosť Pirandellovi i divadlu vrátil v roku 1993 skúsený režisér
Ľubomír Vajdička inscenáciou hry Tak je, ako sa vám zdá, ktorá mala
v slovenskom podaní názov Každý má svoju pravdu. Vajdička hru
aktualizoval, takže vyznela ako politická satira na úkor neschopných
predstaviteľov moci, čomu publikum v tej dobe dobre rozumelo.
O štyri roky neskôr tento režisér pripravil aj inscenáciu hry Šesť
postáv hľadá autora. Na rozdiel od prístupu Lokvencovej-Husákovej
jasne odlíšil správanie hercov a šiestich postáv zo života, aby
zvýraznil afektovanosť a umelosť divadelnej rutiny.
Dnešní diváci si budú môcť oživiť spomienku na Luigiho Pirandella
večer 28. júna 2017 v Modrom salóne Slovenského národného
divadla v Bratislave v rámci festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj.
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však zostával pracovníkom Katedry romanistiky na FiF UK, ktorú viac
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