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 Dátum Titulok Médium foto Str. 

 26. 04. 18 Neapol ako nekonečná inšpirácia talianskych umelcov 
– aj o tom bude tohtoročný festival Dolce Vitaj 

TS1   

1. 26. 4. 18 Tohtoročný festival Dolce Vitaj sa uskutoční začiatkom 
júna, už je známy celý program 

www.bratislavaden.s
k 

Ilustr + 
program 

6 

2. 30. 4. 18 BRUNO BAVOTA – OTVÁRACÍ KONCERT 11. ROČNÍKA 
TALIANSKEHO FESTIVALU NA SLOVENSKU DOLCE 
VITAJ 

www.inba.sk x 10 

3. 9. 5. 18 Dolce Vitaj - Taliansky festival na Slovensku www.sdetmi.com program 11 

4. 10. 5. 18 Neapol ako nekonečná inšpirácia talianskych umelcov 
– aj o tom bude tohtoročný festival Dolce Vitaj. 

www.gregi.net program 12 

5. máj 2018 Zodratá z kože 
Festival DOLCE VITAJ aj v SND  

Portál, SND x 15 

6. 11. 5. 18 Trio Assurd – Záverečný koncert 11. ročníka 
talianskeho Festivalu na Slovensku Dolce Vitaj. 

www.gregi.net x 16 

 15. 5. 18 Festival Dolce Vitaj ponúka taliansky dizajn – 
jeho tradíciu aj súčasnosť 

TS2   

7. 15. 5. 18 Festival Dolce Vitaj ponúka taliansky dizajn – jeho 
tradíciu aj súčasnosť! 

www.gregi.net x 18 

8. 20. 5. 18 Talianske umenie i kuchyňu prinesie opäť festival 
Dolce Vitaj 

www.noviny.sk - 20 

9. 21. 5. 18 Literárna recenzia: Tá, čo sa vracia devin.rtvs.sk  x 22 

10. 21. 5. 18 Dolce Vitaj predstaví tradíciu i súčasnosť talianskeho 
dizajnu 

www.teraz.sk ilustr 25 

11. 21. 5. 18 Dolce Vitaj predstaví tradíciu i súčasnosť talianskeho 
dizajnu 

www.dobrenoviny.sk ilustr 28 

12. 21. 5. 18 Dolce Vitaj predstaví tradíciu i súčasnosť talianskeho 
dizajnu 

theworldnews.net - 31 

13. 21. 5. 18 Festival Dolce Vitaj v Bratislave – Trio Assurd!!!  www.skjazz.sk x 33 

14. 23. 5. 18 Bratislava: Dolce Vitaj 2018 www.infoglobe.cz  logo 35 

 24. 5. 18 „Emma Dante vie presne, čo chce,“ hovorí 
o významnej talianskej režisérke a dramatičke operný 

sólista Dalibor Jenis 

TS3   

15. 24. 5. 18 Festival Dolce Vitaj uvedie autorské divadlo E. Dante 
Zodratá z kože 

magazin.panobcan.s
k 

ilustr 36 

16. 24. 5. 18 „Emma Dante vie presne, čo chce,“ hovorí o 
významnej talianskej režisérke a dramatičke operný 
sólista Dalibor Jenis 

SITA 
www.prservis.sk 

X  
+ logo 

38 

17. 24. 5. 18 Festival Dolce Vitaj uvedie autorské divadlo E. Dante 
Zodratá z kože 

www.teraz.sk foto 43 

18. 24. 5. 18 Festival Dolce Vitaj uvedie autorské divadlo E. Dante 
Zodratá z kože 

www.dobrenoviny.sk ilustr 46 

19. 24. 5. 18 Festival Dolce Vitaj uvedie autorské divadlo E. Dante 
Zodratá z kože 

www.24hod.sk ilustr 49 

http://www.bratislavaden.sk/
http://www.bratislavaden.sk/
http://www.inba.sk/
http://www.sdetmi.com/
http://www.gregi.net/
http://www.lionline.sk/
http://www.gregi.net/
http://www.gregi.net/
http://www.noviny.sk/
http://www.teraz.sk/
http://www.skjazz.sk/
http://www.infoglobe.cz/
https://magazin.panobcan.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze/
https://magazin.panobcan.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze/
http://www.teraz.sk/
http://www.24hod.sk/
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20. 25. 5. 18 Silný ročník Dolce Vitaj s témou Neapolu (Ladenie, A.Š. 
a M.G., Live) 

Rádio Devín + web x 51 

21. 25. 5. 18 „Emma Dante vie presne, čo chce,“ hovorí o 
významnej talianskej režisérke a dramatičke operný 
sólista Dalibor Jenis! 

www.gregi.net X 52 

22. 25. 5. 18 ZODRATÁ Z KOŽE /Emma Dante/ www.kamdomesta.s
k 

X 56 

23. 27. 5. 18 TREBA SA ZOZNÁMIŤ s Neapolom a jeho umením www.tyzden.sk - 58 

24. 29. 5. 18 Pozvánka na divadelné predstavenie E. Dante (A. Š., 
live) 

Rádio_FM - 59 

 30. 5. 18 Filmová prehliadka Cinevitaj sa zameria na magický 
Neapol  a tvorbu hrdého Neapolčana, režiséra Paola 

Sorrentina 

TS4   

25. 30. 5. 15 Ars muzika, hudobný program Dolce Vitaj (M.G., A.K., 
live) 

Rádio Devín - 60 

26. 30. 5. 18 Filmová prehliadka Cinevitaj sa zameria na magický 
Neapol a tvorbu hrdého Neapolčana, režiséra Paola 
Sorrentina! 

www.gregi.net X 61 

27. 31. 5. 18 Filmová prehliadka Cinevitaj sa zameria na tvorbu 
režiséra Paola Sorrentina 

www.kinema.sk X 67 

28. 31. 5. 18 Dolce Vitaj priblíži aj neznámehoo Sorrentina Pravda X 70 

29. 31. 5. 18 Dolce Vitaj priblíži aj neznámehoo Sorrentina kultura.pravda.s X 71 

30. 31. 5. 18 Dobré filmy v meste: Cinevitaj uvedie aj Sorrentinov 
portrét talianskeho politika G. Andreottiho 

www.bratislavskeno
viny.sk 

Ilustr. 73 

31. 31. 5. 18 Priznala všetko, len svoju tvár nie. Elena Ferrante je 
záhadou modernej literatúry 

kultura.sme.sk X 75 

32. 01. 6. 18 Priznala všetko, len svoju tvár nie. SME  X 77 

33. Jún 2018 Talianski hostia v Štúdiu Portál, SND X 78 

34. 01. 6. 18 Filmová prehliadka Cinevitaj sa zameria na magický 
Neapol a tvorbu Paola Sorrentina 

www.kuultur.com X 79 

35. 01. 6. 18 Festival Dolce vitaj sa dnes začal v Bratislave (A.Š.) 
 

reginazapad.rtvs.sk logo 82 

36. 2. – 4. 6. 
17 

Tri pozvánky na festival Dolce Vitaj 2018 (A.Š.) Rádio Viva X 83 

37. 03. 6. 18 Festival Dolce Vitaj predstaví tradíciu aj súčasnosť 
talianskeho dizajnu 

bratislava.dnes24.sk/ Ilustr. 85 

38. 03. 6. 18 TREBA SA ZOZNÁMIŤ S Emmou Dante   www.tyzden.sk - 86 

39. 05. 6. 18 TREBA SA ZOZNÁMIŤ S Emmou Dante   Týždeň X 87 

40. Od 5. 6.  6 x pozvánka na Cinevitaj (A, Š.) Rádio FM - - 

 05. 6. 18 Donatella Di Pietrantonio je ďalšou významnou 
talianskou spisovateľkou, ktorá sa dostáva 

k slovenským čitateľom. 
V rámci festivalu Dolce vitaj navštívi Bratislavu 

TS5   

41. 05. 6. 18 Prehliadku Cinevitaj otvára film Emmy Dante Ulica 
v Palerme 

bratislava.sme.sk Ilustr. 88 

42. 05. 6. 18 Prehliadku Cinevitaj otvára film Emmy Dante Ulica www.bratislavskeno x 90 

http://www.gregi.net/
http://www.kamdomesta.sk/
http://www.kamdomesta.sk/
http://www.tyzden.sk/
http://www.gregi.net/
http://www.kinema.sk/
http://www.bratislavskenoviny.sk/
http://www.bratislavskenoviny.sk/
http://www.kuultur.com/
http://www.tyzden.sk/
http://www.bratislavskenoviny.sk/
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v Palerme viny.sk 

43. 06. 6. 18 Cinevitaj sa zameria na magický Neapol a tvorbu 
režiséra Paola Sorrentina 

www.9em.sk X 93 

44. 07. 6. 18 Filmy z portfólia Film Europe na CINEVITAJ 2018 www.filmeurope.sk banner 98 

45. 09. 6. 18 Cinevitaj 2018: Paolo Sorrentino – retrospektíva www.kino-lumiere.sk X 101 

46. 09. 6. 18 Pozvanie na Dolce Vitaj 2018 (A.Š., M.G.)  STV, hlavné správy X 106 

47. 11. 6. 18 Dolce Vitaj uvíta v Bratislave spisovateľku Donatellu Di 
Pietrantonio 

www.teraz.sk Ilustr. 107 

48. 11. 6. 18 Dolce Vitaj uvíta v Bratislave spisovateľku Donatellu Di 
Pietrantonio 

theworldnews.net Ilustr. 110 

49. 11. 6. 18 Dolce Vitaj uvíta v Bratislave spisovateľku Donatellu Di 
Pietrantonio 

www.24hod.sk Ilustr. 113 

50. 11. 6. 18 Dolce Vitaj uvíta v Bratislave spisovateľku Donatellu Di 
Pietrantonio 

www.dobrenoviny.sk Ilustr. 116 

 12. 6. 18 Festival Dolce Vitaj pokračuje, 
vyvrcholí koncertom ženského Tria Assurd z Neapola 

TS6   

51. 12. 6. 18 Festival Dolce Vitaj pokračuje, vyvrcholí koncertom 
ženského Tria Assurd z Neapola! 

gregi.net X 119 

52. 12. 6. 18 Štúdio kultúra – výstava M. Zagnolliho TA3 X 122 

53. 12. 6. 18 Divadelný zápisník Jána Šimka, rozhovor + recenzia Rádio Devín  Mp3 

54. 13. 6. 18 Festival Dolce Vitaj pokračuje, vyvrcholí koncertom 
ženského Tria Assurd z Neapola 

music-zone.eu X 123 

55. 15. 6. 18 Donatella Di Pietrantonio je ďalšou významnou 
talianskou spisovateľkou, ktorá sa dostáva 
k slovenským čitateľom. 

www.gregi.net X 126 

56. 15. 6. 18 Festival Dolce Vitaj pokračuje, vyvrcholí koncertom 
ženského Tria Assurd z Neapola 

www.popular.sk X  
+ 
banner 

129 

57. 16. 6. 18 Tá, čo sa vracia Pravda X 131 

58. 17. 6. 18 Festival Dolce Vitaj pokračuje, vyvrcholí koncertom 
ženského Tria Assurd z Neapola 

hudba.zoznam.sk X 132 

59. 18. 6. 18 Dolce Vitaj brings Italian culture to Bratislava spectator.sme.sk x 134 

60. 18. 6. 18 Festival Dolce Vitaj pokračuje, vyvrcholí koncertom 
ženského Tria Assurd z Neapola 

SITA x 138 

61. 20. 6. 18 Kniha týždňa: Tá, ktorú nikto nechce www.kultura.pravda.
sk 

x 141 

62. 20. 6. 18 Donatella dii Pietrantonio v Ráne na FM Rádio_FM x 146 

63. 20. 6. 18 Rubrika Čo dnes počúva (15 min. hudby – Assurd) 
o 8.00 a 15.00 hod.  

Rádio Devín - - 

64. 25. 6. 18 Literatúra nás konfrontuje s vlastnými démonmi Inaque.sk x 147 

65. 26. 6. 18 Výstava Praha 1968 ukazuje Pražskú jar očami 
zahraničných fotografov 

www.tasr.sk Ilustr. 151 

http://www.bratislavskenoviny.sk/
http://www.9em.sk/
http://www.filmeurope.sk/
http://www.teraz.sk/
http://www.24hod.sk/
http://www.gregi.net/
http://www.popular.sk/
http://www.kultura.pravda.sk/
http://www.kultura.pravda.sk/
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66. 26. 6. 18 Výstava Praha 1968 ukazuje Pražskú jar očami 
zahraničných fotografov 

www.24hod.sk Ilustr. 154 

67. 27. 6. 18 Výstava Praha 1968 ukazuje Pražskú jar očami 
zahraničných fotografov 

www.dobrenoviny.sk Ilustr. 156 

68. 28. 6. 18 Italians and Slovaks have much in common www.enrsi.rtvs.sk Ilustr.  159 

69. 29. 6. 18 Neapolské hudobníčky z Tria Assurd predstavia v 
Bratislave hudbu z Kampánie 

www.netky.sk x 160 

70. 02. 7. 18 Rozhovor s Donatellou Di Pietrantonio www.devin.rtvs.sk x 162 

71. 2018 Dolce Vitaj 2018 www.citylife.sk banner 163 

72. 2018 Taliansky dizajn – Vynaliezavosť a krása www.citylife.sk banner 167 

73. 2018 Zaľúbení do Gióa Pontiho www.citylife.sk Ilustr. 169 

74. 2018 Bruno Bavota www.citylife.sk banner 171 

75. 2018 Cinevitaj - prehliadka talianskych filmov www.citylife.sk Foto + 
banner 

173 

76. 2018 Zodratá z kože www.citylife.sk X 177 

77. 2018 Francesco Pace www.citylife.sk X 179 

78. 2018 La Venexiana: Laudate Dominum www.citylife.sk Ilustr. 181 

79. 2018 Taliansky trh www.citylife.sk Ilustr. 183 

80. 2018 Donatella di Pietrantonio: Tá, čo sa vracia www.citylife.sk X 184 

81. 2018 Praha 1968 www.citylife.sk X 186 

82. 2018 Trio Assurd - Záverečný koncert www.citylife.sk banner 189 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netky.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
http://www.citylife.sk/
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https://bratislavaden.sk/tohtorocny-festival-dolce-vitaj-sa-uskutocni-zaciatkom-juna-uz-je-znamy-

cely-program/ 

Tipy na články: redakcia@bratislavaden.sk 

 

Otvoriť galériu 

SITA 

26. apríla 2018Podujatia a akcie Bratislava od BratislavaDen.skTS, © 

BratislavaDen.sk  Diskusia(0) 

Tohtoročný festival Dolce Vitaj sa 
uskutoční začiatkom júna, už je 
známy celý program 
Neapol neprestáva umelcov fascinovať. Inšpiruje tak rodákov, ako 
aj umelcov z iných kútov Talianska. Program tohtoročného 
festivalu Dolce Vitaj je toho dôkazom. Ponúkne výber súčasného 
talianskeho umenia vo všetkých žánroch – tri koncerty, filmovú 
prehliadku Cinevitaj, divadelné predstavenie Emmy Dante, 
literatúru, výstavu fotografií a ochutnávku talianskej gastronómie. 
Jedenásty ročník festivalu otvorí 1. júna v Bratislave vernisáž 
výstavy talianskeho dizajnu vo fotografiách a potrvá celý jún. 

„Festival Dolce Vitaj, ktorý v júni 2018 oslávi už 11 rokov, bude počas 
celého mesiaca prinášať teplo Talianska, tentokrát najmä temperamentnú a 

https://bratislavaden.sk/tohtorocny-festival-dolce-vitaj-sa-uskutocni-zaciatkom-juna-uz-je-znamy-cely-program/
https://bratislavaden.sk/tohtorocny-festival-dolce-vitaj-sa-uskutocni-zaciatkom-juna-uz-je-znamy-cely-program/
mailto:%20redakcia@bratislavaden.sk
https://bratislavaden.sk/festival-dolce-vitaj-odstartuje-uz-onedlho/bratislava-dolce-vitaj-sprievod-vlajkonosicov/
https://bratislavaden.sk/festival-dolce-vitaj-odstartuje-uz-onedlho/bratislava-dolce-vitaj-sprievod-vlajkonosicov/
https://bratislavaden.sk/kategoria/podujatia-akcie-bratislava/
https://bratislavaden.sk/tohtorocny-festival-dolce-vitaj-sa-uskutocni-zaciatkom-juna-uz-je-znamy-cely-program/#comments
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farebnú atmosféru Neapola. Naša krajina sa na Slovensku predstaví 
prostredníctvom filmu, divadla, dizajnu, hudby, literatúry, gastronómie a 
mnohých iných charakteristických čŕt talianskej kultúry. Pre priateľov 
Talianska je pripravená filmová prehliadka oscarového režiséra Paola 
Sorrentina, divadelné predstavenie Emmy Dante, výstava konfrontujúca 
fotografie a diela talianskeho dizajnu, koncerty klaviristu a skladateľa Bruna 
Bavotu a tria Assurd a mnoho iných podujatí,“ povedal k aktuálnemu 
ročníku festivalu Dolce Vitaj Gabriele Meucci, taliansky veľvyslanec na 
Slovensku. 

FILMY, KONCERTY, VÝSTAVY 

V piatok 1. júna o 16.30 hod. sa v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry 
SR uskutoční vernisáž výstavy Vynaliezavosť a krása – Taliansky dizajn vo 
fotografii Mira Zagnoliho. Výstava potrvá do 19. júna a vstup je voľný. V 
rovnaký deň predstaví Francesca Molteni osobne svoj dokumentárny film 
Amare Giò Ponti/Zaľúbení do Giòa Pontiho, ktorý je venovaný tomuto 
veľkému milánskemu dizajnérovi. Premietne sa v rámci DAAD na Fakulte 
architektúry STU o 21. hodine. 

Otvárací koncert 11. ročníka talianskeho festivalu bude patriť rodákovi z 
Neapola, klaviristovi a hudobnému skladateľovi Brunovi Bavotovi, ktorý 
patrí medzi predstaviteľov experimentálnej scény modern classic. Koncert 
sa uskutoční v pondelok 4. júna o 19. hodine v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. Vstup je voľný. 

Tradične býva súčasťou Dolce Vitaj filmová prehliadka Cinevitaj. Tohto roku 
bude venovaná práve hrdému Neaopolčanovi Paolovi Sorrentinovi a 
ponúkne prierez hranou tvorbou tohto významného režiséra s lektorskými 
úvodmi filmového historika Juraja Oniščenka. Svoj pohľad na Neapol vo 
svojich filmoch predostierajú aj Matteo Garrone či Ferzan Ozpetek. 
Dokument Eleny Ferrante Fever objasňuje, prečo sa Neapolská sága 
spisovateľky stala takmer svetovým fenoménom. Prehliadku otvorí v utorok 
5. júna o 19.30 hod. v Kine Lumière divadelný a filmový herec Carmine 
Maringola, ktorý uvedie film režisérky Emmy Dante Ulica v Palerme. 

Po prvý raz budú mať milovníci divadla na Slovensku možnosť vidieť 
autorské divadlo výraznej osobnosti, režisérky a dramatičky Emmy Dante; v 
Štúdiu SND v stredu 6. júna o 19.30 hod. 
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Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude 
neapolský dizajnér Francesco Pace. Výstava jeho prác sa bude konať od 7. 
do 11. júna v Zoya Gallery a Ventúrskej ulici. 

Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na 
Hviezdoslavovom námestí organizuje Taliansko-Slovenská obchodná 
komora od 18. do 22. júna Taliansky trh so širokou ponukou 
charakteristických gastronomických produktov. Okrem toho sa vracia 
Vinovitaj, podujatie, ktoré ponúka degustáciu talianskych vín za 
zvýhodnené ceny. 
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http://www.inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=3816 

BRUNO BAVOTA – OTVÁRACÍ KONCERT 11. ROČNÍKA 

TALIANSKEHO FESTIVALU NA SLOVENSKU DOLCE VITAJ 

 

4. 6. 2018 – 19:00 – ZRKADLOVÁ SIEŇ PRIMACIÁLNEHO PALÁCA 

  

  

  

Neapolský klavirista a hudobný skladateľ Bruno Bavota (1984) patrí medzi predstaviteľov 

experimentálnej scény modern classic. Kritici ho prirovnávajú k umelcom ako Ludovico 

Einaudi, Yann Tiersen, Hammock a Balmorhea, od ktorých sa však líši svojím osobitým 

štýlom. 

Jeho hudba si získala aj kalifornský koncern Apple, ktorý si zvolil skladbu Passengers do 

reklamného spotu, oslavovalo sa ním 20. výročie vzniku značky. Oskarový režisér Paolo 

Sorrentino použil skladbu If only my heart were wide like the sea ako filmovú hudbu k 

známemu seriálu The Young Pope. Skladba La Luce nel Cuore zožala veľký úspech aj na 

Spotify, kde má vyše päť miliónov videní. 

Bavota je jediným talianskym umelcom, ktorý sa v roku 2013 na Islande zúčastnil festivalu 

Iceland Airwaves (na tomto ročníku sa predstavilo aj zoskupenie Kraftwerk). Jeho posledný 

album Out of the Blue je práca na vysokej úrovni, skladby sú pretkané mystickou a 

introspektívnou atmosférou. Bruno Bavota prichádza na Slovensko po prvý raz. Vstup voľný 

až do vyčerpania kapacity sály.  
  

Kontakt: redakcia in.ba . 

Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.4.2018 / 30.4.2018 

 
Kontext 

Umiestnenie: Zložky dokumentov > HUDOBNÉ IN.FO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=3816
http://www.inba.sk/vismo/o_osoba.asp?id_org=600185&id_o=1253
http://www.inba.sk/vismo/index.asp?id_org=600185&archiv=0
http://www.inba.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600185&id_ktg=1040&archiv=0
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https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/46886/dolce-vitaj---taliansky-festival-na-slovensku/ 

Dolce Vitaj - Taliansky festival na Slovensku 
09.05.2018 Autor: Danka, Foto: FB 

Termín:18.06.2018 a ďalšieMesto:BratislavaZdroj:stránka organizátora 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/18964... 

 

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/46886/dolce-vitaj---taliansky-festival-na-slovensku/
https://www.facebook.com/189640174421858/photos/rpp.189640174421858/1870493196336539/?type=3&theater
https://www.facebook.com/189640174421858/photos/rpp.189640174421858/1870493196336539/?type=3&theater
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https://gregi.net/clanky/neapol-ako-nekonecna-inspiracia-talianskych-umelcov-aj-o-tom-bude-

tohtorocny-festival-dolce-vitaj/ 

Neapol ako nekonečná inšpirácia 
talianskych umelcov – aj o tom bude 
tohtoročný festival Dolce Vitaj. 
10. mája 2018 Martin Gregor - gregi Články 

Neapol neprestáva umelcov fascinovať. Inšpiruje tak rodákov ako aj 

umelcov z iných kútov Talianska. Program tohtoročného festivalu 

DOLCE VITAJ je toho dôkazom. Ponúkne výber súčasného talianskeho 

umenia vo všetkých žánroch – tri koncerty, filmovú prehliadku Cinevitaj, 

divadelné predstavenie Emmy Dante, literatúru, výstavu fotografií 

a ochutnávku talianskej gastronómie. Jedenásty ročník festivalu otvorí 1. 

júna v Bratislave vernisáž výstavy talianskeho dizajnu vo fotografiách, 

a potrvá celý jún. 

„Festival Dolce Vitaj, ktorý v júni 2018 oslávi už 11 rokov, bude počas celého mesiaca prinášať teplo 
Talianska, tentokrát najmä temperamentnú a farebnú atmosféru Neapola. Naša krajina sa na Slovensku 

predstaví prostredníctvom filmu, divadla, dizajnu, hudby, literatúry, gastronómie a mnohých iných 
charakteristických čŕt talianskej kultúry. Pre priateľov Talianska je pripravená filmová prehliadka 

oscarového režiséra Paola Sorrentina, divadelné predstavenie Emmy Dante, výstava konfrontujúca 
fotografie a diela talianskeho dizajnu, koncerty klaviristu a skladateľa Bruna Bavotu a tria Assurd a mnoho 

iných podujatí,“ povedal k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj Gabriele Meucci, taliansky 
veľvyslanec na Slovensku. 

V piatok 1. júna 2018 o 16.30 hod. sa v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na Nám. SNP 
uskutoční vernisáž výstavy VYNALIEZAVOSŤ A KRÁSA – TALIANSKY DIZAJN VO 

FOTOGRAFII MIRA ZAGNOLIHO. Jej cieľom je poukázať na výnimočné postavenie a 
originalitu talianskeho dizajnu prostredníctvom fotografií Mira Zagnoliho, ktorý od sedemdesiatych 
rokov spolupracoval s dizajnérmi, výrobcami a časopismi a podieľal na tvorbe reklamných 
kampaní prestížnych značiek ako Alessi, Artemide, Cassina, Cinelli, Danese, Driade, De Rigo 
Kartell, Kettal, Luceplan, Molteni, Pirelli atď. Výstava potrvá do 19. júna 2018 a vstup je voľný. V 

rovnaký deň predstaví Francesca Molteni osobne svoj dokumentárny film Amare Giò Ponti/Zaľúbení 

do Giòa Pontiho, ktorý je venovaný tomuto veľkému milánskemu dizajnérovi. Premietne sa v 
rámci DAAD na Fakulte architektúry STU na Nám. slobody o 21.00 hod. 

Otvárací koncert 11. ročníka talianskeho festivalu bude patriť klaviristovi a hudobnému 
skladateľovi Brunovi Bavotovi, rodákovi z Neapola, ktorý patrí medzi predstaviteľov 
experimentálnej scény modern classic. Jeho hudbu popretkávanú akustickými a elektronickými 
efektami použil aj oscarový režisér Paolo Sorrentino. Koncert sa uskutoční v pondelok 4. júna 2018 

o 19.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Vstup je voľný. 

Tradične býva súčasťou Dolce Vitaj filmová prehliadka CINEVITAJ. Tohto roku bude venovaná 
práve hrdému Neaopolčanovi Paolovi Sorrentinovi a ponúkne prierez hranou tvorbou tohto 
významného režiséra s lektorskými úvodmi filmového historika Juraja Oniščenka. Svoj pohľad na 
Neapol vo svojich filmoch predostierajú aj Matteo Garrone či Ferzan Ozpetek. Dokument Eleny 

Ferrante Fever objasňuje, prečo sa Neapolská sága spisovateľky stala takmer svetovým 

https://gregi.net/clanky/neapol-ako-nekonecna-inspiracia-talianskych-umelcov-aj-o-tom-bude-tohtorocny-festival-dolce-vitaj/
https://gregi.net/clanky/neapol-ako-nekonecna-inspiracia-talianskych-umelcov-aj-o-tom-bude-tohtorocny-festival-dolce-vitaj/
https://gregi.net/2018/05/
https://gregi.net/author/gregi/
https://gregi.net/category/clanky/
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fenoménom. Prehliadku otvorí v utorok 5. júna 2018 o 19.30 hod. v bratislavskom Kine 
Lumière divadelný a filmový herec Carmine Maringola, ktorý uvedie film režisérky Emmy 

Dante Ulica v Palerme. 

Po prvý raz budú mať milovníci divadla na Slovensku možnosť vidieť autorské divadlo výraznej 
osobnosti, režisérky a dramatičky Emmy Dante; v Štúdiu SND v stredu 6. júna 2018 o 19.30 
hod. Hra Zodratá z kožeje voľnou adaptáciou jedného z príbehov neapolského autora zo 17. 
storočia, Giambattistu Basileho. Emma Dante v nej svojím nezameniteľným štýlom pranieruje 
túžbu po kráse a večnej mladosti. 

Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude neapolský 
dizajnér Francesco Pace. V roku 2010 odišiel z rodného Neapola, aby mohol pokračovať v štúdiu v 
Miláne, Berlíne a nakoniec v holandskom Eindhovene. Napriek týmto presunom jeho dizajnérske 
práce najviac ovplyvnilo jeho rodné mesto. Výstava jeho prác sa bude konať od 7. do 11. júna 

2018 v Zoya Gallery a Ventúrskej ulici v Bratislave. 

La Venexiana, jeden z najlepších súborov interpretujúcich starú taliansku hudbu, vystúpi v nedeľu 

10. júna o 19.00 hod. v kostole Klarisiek. Na koncerte zaznejú skladby autorov ako Monteverdi, 
Frescobaldi, Grancini a iných. 

Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého slovenského prekladu 
autorky Donatelly Di Piatrantonio Tá, čo sa vracia. Známa spisovateľka, laureátka ceny Premio 
Campiello 2017, pricestuje na Slovensko po prvý raz. O románe, ktorý len pred pár dňami vydalo 
vydavateľstvo Inaque, bude rozprávať 20. júna 2018 o 18.00 hod. v Kníhkupectve Martinus na 
Obchodnej ulici. Vstup je voľný. 

Od 27. júna do 5. augusta 2018 bude v Stredoeurópskom dome fotografie výstava s názvom Praha 

1968, ktorá zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín Československa a koná sa pri 
príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968. Výstavu tvorí viac než sto fotografií od Carla Leidiho, 
Alfonsa Modenesiho (Taliansko), Pavla Stichu (Česká republika) a Sune Jonssona (Švédsko). 

Festival Dolce Vitaj uzavrie v piatok 29. júna 2018 o 19.00 hod. koncert neapolského ženského Tria 

Assurd, inšpiratívneho príkladu world music, ktoré prináša vášnivé rytmy Južného Talianska. 
Vstup na koncert vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu je voľný. 

Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave a v centre Popradu organizuje Taliansko – Slovenská obchodná komora od 
18. do 22. júna Taliansky trh so širokou ponukou charakteristických gastronomických produktov. 
Okrem toho sa vracia Vinovitaj, podujatie, ktoré ponúka degustáciu talianskych vín za 
zvýhodnené ceny. 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Talianskej 
republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy. 



14 

 

 

Zdroj: TS 

 

 

 

 

https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/05/Dolcevitaj_2018_program.jpg
https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/05/Dolcevitaj_2018_program.jpg


15 

 

PORTÁL 

Časopis SND / máj 2018 

 

 

 

 



16 

 

https://gregi.net/clanky/trio-assurd-zaverecny-koncert-11-rocnika-talianskeho-festivalu-na-

slovensku-dolce-vitaj/ 

 

Trio Assurd – Záverečný koncert 11. 
ročníka talianskeho Festivalu na 
Slovensku Dolce Vitaj. 
11. mája 2018 Martin Gregor - gregi Články 

Tri neapolské hudobníčky, tri úžasné hlasy, tri príbehy žien, ktoré sa 

prelínajú na ceste, ktorá od roku 1993 prináša svetu vášnivé rytmy 

Južného Talianska, ako tarantella partenopea, neskrotné tóny piesne 

pizzica salentina a teplo zemí rozprestierajúcich sa na brehu 

Stredozemného mora, to všetko obohatené používaním pôvodných 

tradičných nástrojov akými sú tamburíny a akordeón. 

 

Koncerty Tria Assurd sú zakaždým katarznou fúziou hudobných výkonov, intenzívnym a oslnivým 
momentom počúvania, spevu a tanca. Vytvorená atmosféra prenáša publikum na akúsi oslavu, 
na predstavenie plné emócií, oslavujúce triumf života. 

Ich repertoár zahŕňa charakteristického ducha tradičných tancov tammurriata, pizzica a tarantella, 
ducha serenád a sakrálnej hudby, ku ktorým sa pripájajú protestné spevy viažuce sa na svet 
práce a emigráciu a taktiež staré, takmer zabudnuté skladby, ktoré ponúkajú zmysel pre 
kontinuitu s tradíciou. 

https://gregi.net/clanky/trio-assurd-zaverecny-koncert-11-rocnika-talianskeho-festivalu-na-slovensku-dolce-vitaj/
https://gregi.net/clanky/trio-assurd-zaverecny-koncert-11-rocnika-talianskeho-festivalu-na-slovensku-dolce-vitaj/
https://gregi.net/2018/05/
https://gregi.net/author/gregi/
https://gregi.net/category/clanky/
https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/05/Assurd-2.jpg
https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/05/Assurd-2.jpg
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Trio v priebehu ich žiarivej kariéry vystúpilo na pôde významných divadiel po celom svete a 
spolupracovalo s najlepšími tanečnými spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands Ballets 
Canadiens de Montreal, Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, 
Nuova Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of Chicago, atď. 

Pred ich prvým vystúpením na Slovensku, ktoré sa uskutoční v rámci Dolce Vitaj 2018, sa členky 
Tria Assurd predstavili na Ferrara Buskers, Neuchatel Buskers, World Music Festival Berlin, Les 
Nuits de Nacre Tulle-Limoges, na Medzinárodnom festivale v Palau, Rencontres de Chants 
Polyphoniques de Calvi, Festival De Chants et de Musiques de Noël – St.Dalmas, Voucalia-
Festival of Mediterraneo Polyphonies v Nice, Festival Ambulant Chants des mondes v Lyone, na 
salzburskom Jazz and the City Festival, Festival de Musique v Paríži, Müzik Festivali v Istanbule 
atď. 

TRIO ASSURD 
Cristina Vetrone, spev a akordeón 
Lorella Monti, spev a bicie nástroje 
Enza Prestia, spev a bicie nástroje 

29.6.2018, 19:00 hod. 
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava  
Vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály 
Dĺžka koncertu: 65 minút 
Rezervácie na (iicbratislava.esteri.it) 

 

Zdroj: TS 

 

https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/05/Dolce_Citylight_Assurd.jpg
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https://gregi.net/clanky/festival-dolce-vitaj-ponuka-taliansky-dizajn-jeho-tradiciu-aj-sucasnost/ 

Festival Dolce Vitaj ponúka taliansky 
dizajn – jeho tradíciu aj súčasnosť! 
15. mája 2018 Ján Vlk - Dreamwolf Články 

Program festivalu DOLCE VITAJ predstaví aj rôzne podoby talianskeho 

dizajnu. Od filmového dokumentu o architektovi a dizajnérovi Giò Pontim 

– významnom predstaviteľovi povojnového talianskeho dizajnu, cez 

rokmi overené prestížne dizajnérske značky vo fotografiách Mira 

Zagnoliho až po tvorbu súčasného mladého dizajnéra Francesca Paceho, 

ktorý spája dve silné témy tohtoročného festivalu: Neapol a dizajn. Ten 

taliansky je od nepamäti synonymom elegancie, krásy a spoľahlivosti. 

11. ročník DOLCE VITAJ ponúka koncerty, divadlo, literatúru, filmovú prehliadku Cinevitaj 

a ochutnávku talianskej gastronómie. Otvárací koncert bude patriť klaviristovi a hudobnému 

skladateľovi Brunovi Bavotovi, uskutoční sa 4. júna 2018 o 19.00 hod. v Zrkadlovej sieni 

Primaciálneho paláca v Bratislave. 

 

„Ak je dizajn zvodná forma predmetu, fotografia nie je nič iné, než jej zobrazenie. Prepojenie medzi 
fotografiou a dizajnom je preto nevyhnutné. Skutočne ich nemožno oddeliť, pretože každý výrobok je 

potrebné komunikovať na všetkých úrovniach… Úspešné zobrazenie dizajnu je vždy výsledkom práce 

založenej na pocite a intuícii,“ hovorí Miro Zagnoli, ktorý od sedemdesiatych rokov spolupracoval s 
dizajnérmi, výrobcami a časopismi a podieľal sa na tvorbe reklamných kampaní prestížnych 
značiek ako Alessi, Artemide, Cassina, Cinelli, Danese, Driade, De Rigo Kartell, Kettal, Luceplan, 
Molteni, Pirelli atď. Portrétoval tiež osobnosti zo sveta dizajnu, módy, hudby a umenia ako Paul 
Smith, Bruno Munari, Alberto Meda, Jasper Morrison, Rudolf Stingel, Ron Gilad, Enzo Mari, Rolf 
Fehlbaum, Mimmo Rotella, Mimmo Paladino a mnohých ďalších. Fotografická výstava bude 
obohatená o exponáty dizajnového nábytku a bytových doplnkov, ktoré zapožičala spoločnosť 
Kabinet z Bratislavy. Vernisáž výstavy s názvom VYNALIEZAVOSŤ A KRÁSA – TALIANSKY 

DIZAJN VO FOTOGRAFII MIRA ZAGNOLIHO sa uskutoční v piatok 1. júna 2018 o 16.30 
hod. v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na Nám. SNP. Jej cieľom je poukázať na 
výnimočné postavenie a originalitu talianskeho dizajnu a potrvá do 19. júna 2018, vstup je voľný. 

https://gregi.net/clanky/festival-dolce-vitaj-ponuka-taliansky-dizajn-jeho-tradiciu-aj-sucasnost/
https://gregi.net/2018/05/
https://gregi.net/author/dreamwolf/
https://gregi.net/category/clanky/
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V rovnaký deň predstaví režisérka Francesca Molteni osobne svoj dokumentárny film Amare Giò 
Ponti/ZAĽÚBENÍ DO GIÒA PONTIHO, ktorý je venovaný veľkému milánskemu dizajnérovi. Ako 
reprezentant moderny čelil hrozbe úplného nezáujmu a upadnutia do zabudnutia. Jedným zo 
zámerov tvorcov filmu bolo odhaliť opodstatnenosť nedávneho znovuobjavenia tejto osobnosti 
ako architekta európskeho a medzinárodného formátu. „Ak vychádzame z obľúbenej vety Giòa 
Pontiho, že ,umenie sa zaľúbilo do priemyslu‘, našim filmom sa snažíme dokázať, že priemysel včerajška a 

dneška sa zaľúbil do Giòa Pontiho,“ hovorí režisérka Francesca Molteni. Ide o portrét muža a 
architekta, zakladateľa talianskeho dizajnu ante litteram, ktorý predbehol svoju dobu a počas 
svojej vyše polstoročnej tvorby s nevyčerpateľnou energiou experimentoval s umením, 
remeslami, predmetmi, architektúrou a s rôznymi materiálmi. Film premietnu v rámci DAAD na 
Fakulte architektúry STU na Nám. slobody o 21.00 hod. 

Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude neapolský 
dizajnér Francesco Pace. V roku 2010 odišiel z rodného Neapola, aby mohol pokračovať v štúdiu v 
Miláne, Berlíne a nakoniec v holandskom Eindhovene. Napriek týmto presunom jeho dizajnérske 
práce najviac ovplyvnilo jeho rodné mesto. Život v blízkosti aktívnej sopky Vezuv a ďalších 
elementov, najmä folklóru a tradície, ovplyvnili jeho diela, v ktorých je badateľný vzťah medzi 
remeslom a prostredím, v ktorom dizajnér žije. Jeho práce boli vystavené v rámci prestížnych 
podujatí napríklad na Trienále v Miláne, v MADRE – Museo di Arte Donna Regina di Napoli a v 
Múzeu Bröhan v Berlíne. Výstava v rámci Dolce Vitaj sa bude konať od 7. do 11. júna 2018 v 
Zoya Gallery a Ventúrskej ulici v Bratislave. 

„Taliansky dizajn je od nepamäti synonymom elegancie, krásy a spoľahlivosti. Objekty okolo nás, s ich 
svetlami, farbami a tvarmi, ktoré nám pomáhajú a vo všeobecnosti nám uľahčujú a skrášľujú život, 
pochádzajú práve z našej krajiny. Mnohé predmety, ktoré vstúpili do nášho každodenného života, sa stali 

súčasťou kolektívnej predstavivosti. Stačí spomenúť kávovary, písacie stroje, nábytok, svietidlá, telefónne 
prijímače atď., pričom jediný pohľad na niektoré z nich v nás dokáže vyvolať príjemné spomienky, ktoré 

nás prenášajú až do detstva,“ povedal o talianskom dizajne Gabriele Meucci, taliansky veľvyslanec 
na Slovensku. 

Otvárací koncert 11. ročníka talianskeho festivalu bude patriť klaviristovi a hudobnému 
skladateľovi Brunovi Bavotovi, rodákovi z Neapola, ktorý patrí medzi predstaviteľov 
experimentálnej scény modern classic. Jeho hudbu popretkávanú akustickými a elektronickými 
efektami použil aj oscarový režisér Paolo Sorrentino. Koncert sa uskutoční v pondelok 4. júna 
2018 o 19.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Vstup je voľný. 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo 
Talianskej republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it 

Zdroj: TS 

 

 

 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
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https://www.noviny.sk/336439-kultura-talianske-umenie-i-kuchynu-prinesie-opat-festival-dolce-vitaj 

Talianske umenie i kuchyňu prinesie 

opäť festival Dolce Vitaj 
20.05.2018 Noviny.sk 

 SITA 

Známe juhotalianske mesto Neapol je nehynúcou inšpiráciou umelcov. Dokáže to 

program tohtoročného festivalu Dolce Vitaj. Počas celého júna ponúkne v hlavnom 

meste výber súčasného talianskeho umenia - tri koncerty, filmovú prehliadku 

Cinevitaj, divadelné predstavenie, literatúru, výstavu fotografií aj ochutnávku 

talianskej kuchyne. Už 11. ročník festivalu otvorí 1. júna v Bratislave výstava 

talianskeho dizajnu vo fotografiách. Agentúru SITA o tom za organizátorov festivalu 

informovala Zuzana Golianová z agentúry bARSdobrýchýr. 

 

Program odštartuje 1. júna o 16:30 slávnostné otvorenie výstavy Vynaliezavosť a 

krása - taliansky dizajn vo fotografii Mira Zagnoliho v Dvorane Ministerstva kultúry 

SR. Výstava do 19. júna prostredníctvom fotografií poukáže na originalitu talianskeho 

dizajnu. V rovnaký deň o 21:00 predstaví Francesca Molteni osobne svoj 

dokumentárny film Amare Gió Ponti/Zaľúbení do Gia Pontiho, ktorý je venovaný 

tomuto veľkému milánskemu dizajnérovi. Premietať ho budú v rámci Dní architektúry 

a dizajnu (DAAD) na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Otvárací 

koncert 11. ročníka talianskeho festivalu bude patriť klaviristovi, hudobnému 

skladateľovi a predstaviteľovi experimentálnej scény Brunovi Bavotovi. Hudbu tohto 

rodáka z Neapola použil aj oscarový režisér Paolo Sorrentino. Koncert sa uskutoční 

4. júna o 19:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 

 

Ako ďalej avizujú organizátori v tlačovej správe, tradične bude súčasťou Dolce Vitaj 

filmová prehliadka Cinevitaj. Tento rok je venovaná ďalšiemu známemu 

Neapolčanovi Paolovi Sorrentinovi. Svoj pohľad na Neapol ukážu aj Matteo Garrone 

či Ferzan Ozpetek. Dokument Ferrante Fever objasňuje, prečo sa Neapolská sága 

Eleny Ferrante stala takmer svetovým fenoménom. Prehliadku otvorí v utorok 5. júna 

v bratislavskom Kine Lumiere divadelný a filmový herec Carmine Maringola, ktorý 

uvedie film režisérky Emmy Dante Ulica v Palerme. Festival však prinesie i divadlo, a 

https://www.noviny.sk/336439-kultura-talianske-umenie-i-kuchynu-prinesie-opat-festival-dolce-vitaj
https://www.noviny.sk/
https://www.noviny.sk/autor/616-sita
https://www.noviny.sk/autor/616-sita
https://www.noviny.sk/autor/616-sita
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to autorskú tvorbu režisérky a dramatičky Emmy Dante. Jej hru Zodratá z kože 

uvedie Štúdio Slovenského národného divadla 6. júna. 

 

Dolce Vitaj pozve i na výstavu prác neapolského dizajnéra Francesca Paca, ktorý 

bude hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week. Výstava sa uskutoční 

od 7. do 11. júna v Zoya Gallery na Ventúrskej ulici v Bratislave. Starú taliansku 

hudbu prinesie súbor La Venexiana, ktorý vystúpi 10. júna o 19:00 v kostole 

Klarisiek. Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého 

slovenského prekladu autorky Donatelly Di Piatrantonio Tá, čo sa vracia. Známa 

spisovateľka, laureátka Premio Campiello 2017, pricestuje na Slovensko po prvý raz. 

O románe sa bude rozprávať 20. júna o 18:00 v Kníhkupectve Martinus na 

Obchodnej ulici. Od 27. júna do 5. augusta bude v Stredoeurópskom dome fotografie 

výstava Praha 1968 k 50. výročia Pražskej jari 1968. Prinesie vyše stovku fotografií 

od Carla Leidiho, Alfonsa Modenesiho (Taliansko), Pavla Stichu (Česká republika) a 

Sune Jonssona (Švédsko). Festival Dolce Vitaj uzavrie 29. júna o 19:00 koncert 

neapolského ženského Tria Assurd. Rytmy južného Talianska v ich podaní zaznejú 

vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. 

 

Už tradične budú súčasťou programu aj ochutnávky talianskej kuchyne. Na 

Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a v centre Popradu zorganizuje Taliansko-

slovenská obchodná komora od 18. do 22. júna Taliansky trh so širokou ponukou 

charakteristických gastronomických produktov. Okrem toho sa vracia aj akcia 

Vinovitaj s degustáciou talianskych vín, dodala v tlačovej správe Zuzana Golianová. 

 

Festival Dolce Vitaj organizuje Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo 

Talianskej republiky a Taliansko-slovenská obchodná komora. Festival sa koná pod 

záštitou Ministerstva kultúry SR a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva 

Nesrovnala. Viac informácií možno nájsť na webstránke www.iicbratislava.esteri.it. 

 

Zdroj: SITA 
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http://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/164887/literarna-recenzia-ta-co-sa-vracia 

Literárna recenzia: Tá, čo sa vracia 

Reflexia a kritika 

 

21. 05. 2018 22:52 

Zuzana Golianová recenzuje knihu talianskej autorky Donatelly di Pietrantonio, ktorá len nedávno vyšla 

v slovenskom preklade Adriany Šulíkovej. Číta autorka recenzie: 

Tá, čo sa vracia (recenzia) 

  

00:00 

06:11 

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači. 

Stiahnuť audio súbor  

Text recenzie: 

Mala len trinásť rokov, keď sa s kufrom ocitla pred dverami svojej "prvej" mamy. Ani si na ňu nepamätala. 

Rodičia sa jej zriekli, o čom ani nevedela, rovnako tak netušila ani o tom, že rodičia, ktorí ju doteraz 

vychovávali, neboli jej rodičmi. Všetko bolo inak. A záhadné zostávali oba návraty - od prvej, vlastnej 

mamy k tej druhej a od druhej k prvej. Arminuta, "tá, čo sa vracia" nevedela v akej situácii sa nachádza, čo 

sa deje, ktorá je mama a ktorá mama nie je a prečo je to celé tak. Kým je ona sama? Cítila sa byť sirotou 

dvoch žijúcich matiek, netušila, odkiaľ prichádza, nevedela, prečo má existovať na tomto svete. Zásadné 

otázky, náročné aj pre dospelého človeka. Donatella Di Pietrantonio pred ne postavila trinásťročné dievča. 

Nevieme odkiaľ. Je ako vystavený model bez pátosu, zato bezpochyby z mäsa a kostí. Je uveriteľná; je 

skutočná. Otázky ako bariéry, ako prekážky, súradnice vlastnej, snáď len nateraz stratenej identity. 

Obrovská túžba zorientovať sa v nich, dychtivo pátrať po indíciách, ktoré by ju doviedli k správnym 

odpovediam. Autorka ju nešetrí. Podrobuje ju veľkým skúškam, ktoré preverujú jej silu, vôľu a vytrvalosť. 

Arminuta - hlavná hrdinka, rozprávačka svojho príbehu je ako prienikom dvoch odlišných svetov. Prežila 

trinásť rokov života v prímorskom meste, bola stredobodom usporiadanej rodiny na úrovni, ktorá mala dosť 

http://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/164887/literarna-recenzia-ta-co-sa-vracia
http://www.rtvs.sk/formulare/nahlasenie-chyby-v-prehravaci?ref=ref
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0015/001569/00156932-1.mp3
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prostriedkov a čistý záujem na to, aby z nej vyrástla vzdelaná, všestranná, schopná žena. Táto (druhá) 

mama ju však z neznámych dôvodov vrátila k prvej mame. A tak sa stáva tou, "čo sa vracia". "Odkedy ma 

vrátili, slovo mama sa mi zahniezdilo v krku ako ropucha, ktorá už nikdy nevyskočila," hovorí zmätená, 

uväznená vo vlastnej neistote. Jej rodina žije na vidieku v diametrálne odlišných pomeroch, na hranici 

kultúrnej a ekonomickej zaostalosti. V rodine je veľa detí, rodičia sa nevládzu o nich postarať ani 

materiálne, ani inak ich vyzbrojiť do života. Bieda, hlad, bitky a sporá reč odetá do dialektu. Arminuta 

spoznáva iný svet, musí sa pretĺcť aj vo "vlastnej rodine", ktorú spoznáva, v ktorej sa cíti nechcená, trpená 

či neviditeľná - tak pred rodičmi ako aj medzi súrodencami. Blízko má k bratovi Vincenzovi (alebo skôr on 

k nej) a osudové sa stáva puto, ktoré ju spája s mladšou sestrou Adrianou. Na začiatku spávali na jednej 

posteli, boli si blízke, aj keď iné. Obidve hodené do rieky; to ich spájalo. Koľko nocí sa naplakala do 

vankúša zmietaná neistotou a hľadaním sa. Vedela, že jej osud je iný, že ona je iná, je silná. 

Tak ju a jej časovo-priestorové súradnice vykreslila autorka. Bez prikrášľovania,bez urputnej snahy zapáčiť 

sa, bez pátosu či akademického ponoru. Bravúrne nechala ožiť postavy s ich kladmi a zápormi, s ich 

silnými aj slabými stránkami s autentickými vzťahmi, ktoré ich navzájom priťahovali či odpudzovali. Boli 

si blízke alebo vzdialené. Chceli si rozumieť alebo nechceli. Záležalo im na prienikoch dvoch odlišných 

svetov alebo k nim zostali ignorantskí. Na jednej strane chudoba, na strane druhej voňavý závan 

pomarančov. Pudy, vášne, túžby, vyššie ciele. Kontrasty striedajú súlady, rozladené tóny zladené zvuky. 

Bezstarostné detstvo sa mení na muky a jedinou matkou sa stáva strach. 

Donatella Di Pietrantonio sa vrhla do vyrozprávania silného, komorného príbehu s energiou, ktorá cez jej 

stránky dokáže uhnať čitateľa, aby knihu prečítal na jeden dúšok. Netlačí naňho, nevydiera, nemanipuluje. 

Píše s ľahkosťou akoby "samo sa to". Príbeh je tak konkrétny ako aj univerzálny. Hovorí o jednom 

trinásťročnom dievčati, či skôr ono samo rozpráva o sebe a to sôsobom, ktorý si možno privlastniť. Cez 

vizuálne rozprávanie, cez zmysly, cez hraničné situácie, strach, cez dojímavé aj vecné pasáže i cez 

zamlžené reálie a hľadanie hlavnej hrdinky možno spoznať vlastnú identitu, aspoň sa jej priblížiť. Autorka 

znalá remesla zodpovedne vedie čitateľa, vie, čo robí. 

Donatella Di Pietrantonio, povolaním detská zubná lekárka, sa narodila v malej horskej dedinke Arsita v 

regióne Abbruzzo, kde prežila aj časť svojho detstva. Práve toto izolované prostredie ju už v deviatich 

rokoch priviedlo k písaniu a neskôr vytvorilo pevné základy jej osobitého literárneho štýlu. Na scéne sa 

objavila takmer po polstoročí a svojím prvým románom Moja matka je rieka a stala nečakaným 

spisovateľským objavom roka. Aj vo svojom druhom románe Moja krásna zostáva verná svojej téme aj 

prostrediu, rodnému kraju. Jej tretí román - Tá, čo sa vracia - ju zaradil medzi najoriginálnejšie a 

najautentickejšie spisovateľky súčasnej talianskej literárnej scény. Kniha sa v Taliansku stala jedným z 

bestsellerov roku 2017 a pripravuje sa jej filmové spracovanie. 

V slovenskom preklade Adriany Šulíkovvej ju na náš knižný trh prinieslo v máji 2018 vydavateľstvo Inaqe. 

 

Zuzana Golianová 
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Spisovateľka Donatella di Pietrantonio príde na Slovensko 20. 6. 2018 v rámci festivalu Dolce vitaj! 

 

Foto/Zdroj: Z obálky knihy Tá, čo sa vracia 
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http://www.teraz.sk/regiony/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradici/326324-clanok.html 

Dolce Vitaj predstaví tradíciu i 
súčasnosť talianskeho dizajnu 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 

V poradí 11. ročník podujatia ponúkne koncerty, 
divadlo, literatúru, filmovú prehliadku Cinevitaj a 
ochutnávku talianskej gastronómie. 

Autor TASR 

21. mája 2018 13:04 

http://www.teraz.sk/regiony/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradici/326324-clanok.html
http://www.teraz.sk/author/11
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Bratislava 21. mája (TASR) - Júnový festival Dolce Vitaj predstaví aj rôzne 

podoby talianskeho dizajnu. Od filmového dokumentu o architektovi a 

dizajnérovi Gió Pontim, cez rokmi overené dizajnérske značky vo fotografiách 

Mira Zagnoliho, až po tvorbu súčasného dizajnéra Francesca Paceho, ktorý 

spája dve silné témy tohtoročného festivalu - Neapol a dizajn. V poradí 11. 

ročník podujatia ponúkne koncerty, divadlo, literatúru, filmovú prehliadku 

Cinevitaj a ochutnávku talianskej gastronómie. 

 

"Otvárací koncert bude patriť klaviristovi a hudobnému skladateľovi Brunovi 

Bavotovi, uskutoční sa 4. júna o 19.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

v Bratislave. Vstup je voľný," TASR informovala PR manažérka Zuzana 

Golianová. 

 

Vernisáž výstavy Vynaliezavosť a krása - Taliansky dizajn vo fotografii Mira 

Zagnoliho sa uskutoční v piatok 1. júna o 16.30 v priestoroch Dvorany 

Ministerstva kultúry SR. "Jej cieľom je poukázať na výnimočné postavenie a 

originalitu talianskeho dizajnu a potrvá do 19. júna, vstup je voľný," doplnila s 

tým, že v rovnaký deň predstaví režisérka Francesca Molteni osobne svoj 

dokumentárny film Amare Gió Ponti/Zaľúbení do Gióa Pontiho, venovaný 

veľkému milánskemu dizajnérovi. "Ako reprezentant moderny čelil hrozbe 

úplného nezáujmu a upadnutia do zabudnutia. Jedným zo zámerov tvorcov 

filmu bolo odhaliť opodstatnenosť nedávneho znovuobjavenia tejto osobnosti 

ako architekta európskeho a medzinárodného formátu," poznamenala k 

filmovému portrétu zakladateľa talianskeho dizajnu ante litteram, ktorý 

predbehol svoju dobu a počas vyše polstoročnej tvorby s nevyčerpateľnou 

energiou experimentoval s umením, remeslami, predmetmi, architektúrou a 

rôznymi materiálmi. Film premietnu v rámci Dní architektúry a dizajnu (DAAD) 

na Fakulte architektúry STU. 

 

Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude 

neapolský dizajnér Francesco Pace. Život v blízkosti aktívnej sopky Vezuv a 

ďalších elementov, najmä folklóru a tradície, ovplyvnili jeho diela, v ktorých je 

badateľný vzťah medzi remeslom a prostredím, v ktorom dizajnér žije. Jeho 

práce boli vystavené napríklad na Trienále v Miláne, v MADRE - Museo di Arte 

Donna Regina di Napoli a v Múzeu Bröhan v Berlíne. Bratislavská výstava sa 

uskutoční od 7. do 11. júna v Zoya Gallery. 

 

Festival Dolce Vitaj organizujú Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, 

veľvyslanectvo Talianskej republiky a Taliansko-slovenská obchodná komora 
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pod záštitou Ministerstva kultúry SR a bratislavského primátora Iva 

Nesrovnala. 
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https://www.dobrenoviny.sk/c/132881/dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-i-sucasnost-talianskeho-dizajnu 

 

TASR 

  

21.05.2018 o 14:16 

  

Dolce Vitaj predstaví tradíciu i súčasnosť 
talianskeho dizajnu 

V poradí 11. ročník podujatia ponúkne koncerty, divadlo, literatúru, filmovú 

prehliadku Cinevitaj a ochutnávku talianskej gastronómie. 

 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP 

Bratislava 21. mája (TASR) - Júnový festival Dolce Vitaj predstaví aj rôzne podoby 

talianskeho dizajnu. Od filmového dokumentu o architektovi a dizajnérovi Gió 

Pontim, cez rokmi overené dizajnérske značky vo fotografiách Mira Zagnoliho, až po 

tvorbu súčasného dizajnéra Francesca Paceho, ktorý spája dve silné témy 

tohtoročného festivalu - Neapol a dizajn. V poradí 11. ročník podujatia ponúkne 

https://www.dobrenoviny.sk/c/132881/dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-i-sucasnost-talianskeho-dizajnu
https://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
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koncerty, divadlo, literatúru, filmovú prehliadku Cinevitaj a ochutnávku talianskej 

gastronómie. 

"Otvárací koncert bude patriť klaviristovi a hudobnému skladateľovi Brunovi Bavotovi, 

uskutoční sa 4. júna o 19.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 

Vstup je voľný," TASR informovala PR manažérka Zuzana Golianová. 

Vernisáž výstavy Vynaliezavosť a krása - Taliansky dizajn vo fotografii Mira Zagnoliho 

sa uskutoční v piatok 1. júna o 16.30 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry 

SR. "Jej cieľom je poukázať na výnimočné postavenie a originalitu talianskeho dizajnu 

a potrvá do 19. júna, vstup je voľný," doplnila s tým, že v rovnaký deň predstaví 

režisérka Francesca Molteni osobne svoj dokumentárny film Amare Gió 

Ponti/Zaľúbení do Gióa Pontiho, venovaný veľkému milánskemu dizajnérovi. "Ako 

reprezentant moderny čelil hrozbe úplného nezáujmu a upadnutia do zabudnutia. 

Jedným zo zámerov tvorcov filmu bolo odhaliť opodstatnenosť nedávneho 

znovuobjavenia tejto osobnosti ako architekta európskeho a medzinárodného 

formátu," poznamenala k filmovému portrétu zakladateľa talianskeho dizajnu ante 

litteram, ktorý predbehol svoju dobu a počas vyše polstoročnej tvorby s 

nevyčerpateľnou energiou experimentoval s umením, remeslami, predmetmi, 

architektúrou a rôznymi materiálmi. Film premietnu v rámci Dní architektúry a 

dizajnu (DAAD) na Fakulte architektúry STU. 

Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude neapolský 

dizajnér Francesco Pace. Život v blízkosti aktívnej sopky Vezuv a ďalších elementov, 

najmä folklóru a tradície, ovplyvnili jeho diela, v ktorých je badateľný vzťah medzi 

remeslom a prostredím, v ktorom dizajnér žije. Jeho práce boli vystavené napríklad na 

Trienále v Miláne, v MADRE - Museo di Arte Donna Regina di Napoli a v Múzeu 

Bröhan v Berlíne. Bratislavská výstava sa uskutoční od 7. do 11. júna v Zoya Gallery. 
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Festival Dolce Vitaj organizujú Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, veľvyslanectvo 

Talianskej republiky a Taliansko-slovenská obchodná komora pod záštitou 

Ministerstva kultúry SR a bratislavského primátora Iva Nesrovnala. 
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https://theworldnews.net/sk-news/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-

dizajnu 

SLOVAKIA 

 

 

TRUSTED 

14:44 / 21.05.2018BRATISLAVSKE NOVINY 

Festival Dolce Vitaj predstaví tradíciu aj 

súčasnosť talianskeho dizajnu 

Júnový festival Dolce Vitaj predstaví rôzne podoby talianskeho dizajnu. Od filmového dokumentu o 

architektovi a dizajnérovi Gió Pontim, cez rokmi overené dizajnérske značky vo fotografiách Mira 

Zagnoliho, až po tvorbu súčasného dizajnéra Francesca Paceho, ktorý spája dve silné témy tohtoročného 

festivalu - Neapol a dizajn. 

V poradí 11. ročník podujatia ponúkne koncerty, divadlo, literatúru, filmovú prehliadku Cinevitaj a 

ochutnávku talianskej gastronómie. 

"Otvárací koncert bude patriť klaviristovi a hudobnému skladateľovi Brunovi Bavotovi, uskutoční sa 4. 

júna o 19.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave," informovala PR manažérka Zuzana 

Golianová. 

Zdroj: FB 

Vernisáž výstavy Vynaliezavosť a krása - Taliansky dizajn vo fotografii Mira Zagnoliho sa uskutoční v 

piatok 1. júna o 16.30 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR. "Jej cieľom je poukázať na 

výnimočné postavenie a originalitu talianskeho dizajnu a potrvá do 19. júna," doplnila s tým, že v rovnaký 

deň predstaví režisérka Francesca Molteni osobne svoj dokumentárny film Amare Gió Ponti/Zaľúbení do 

Gióa Pontiho, venovaný veľkému milánskemu dizajnérovi. "Ako reprezentant moderny čelil hrozbe 

úplného nezáujmu a upadnutia do zabudnutia. Jedným zo zámerov tvorcov filmu bolo odhaliť 

opodstatnenosť nedávneho znovuobjavenia tejto osobnosti ako architekta európskeho a medzinárodného 

formátu," poznamenala k filmovému portrétu zakladateľa talianskeho dizajnu ante litteram, ktorý predbehol 

svoju dobu a počas vyše polstoročnej tvorby s nevyčerpateľnou energiou experimentoval s umením, 

remeslami, predmetmi, architektúrou a rôznymi materiálmi. Film premietnu v rámci Dní architektúry a 

dizajnu na Fakulte architektúry STU. 

Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude neapolský dizajnér Francesco 

Pace. Život v blízkosti aktívnej sopky Vezuv a ďalších elementov, najmä folklóru a tradície, ovplyvnili 

jeho diela, v ktorých je badateľný vzťah medzi remeslom a prostredím, v ktorom dizajnér žije. Jeho práce 

https://theworldnews.net/sk-news/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu
https://theworldnews.net/sk-news/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu
https://www.bratislavskenoviny.sk/
https://www.bratislavskenoviny.sk/
https://www.bratislavskenoviny.sk/
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boli vystavené napríklad na Trienále v Miláne, v MADRE - Museo di Arte Donna Regina di Napoli a v 

Múzeu Bröhan v Berlíne. Bratislavská výstava sa uskutoční od 7. do 11. júna v Zoya Gallery. 

(TASR) 
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http://www.skjazz.sk/news/showNew/festival-dolce-vitaj-v-bratislave-trio-assurd 

Festival Dolce Vitaj v Bratislave - Trio Assurd !!! 

« Späť 

  

Dolce Vitaj 

29.6.2018, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, BA  21.05.2018 

Záverečný koncert 11. ročníka talianskeho Festivalu na Slovensku Dolce Vitaj bude v 
piatok vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave o 19.hodine! 
Predstavia sa tri neapolské hudobníčky, tri úžasné hlasy, tri príbehy žien, ktoré sa 
prelínajú na ceste, ktorá od roku 1993 prináša svetu vášnivé rytmy Južného 
Talianska, ako tarantella partenopea, neskrotné tóny piesne pizzica salentina a teplo 
zemí rozprestierajúcich sa na brehu Stredozemného mora, to všetko obohatené 
používaním pôvodných tradičných nástrojov akými sú tamburíny a akordeón. 
Koncerty Tria Assurd sú zakaždým katarznou fúziou hudobných výkonov, intenzívnym 
a oslnivým momentom počúvania, spevu a tanca. Vytvorená atmosféra prenáša 
publikum na akúsi oslavu, na predstavenie plné emócií, oslavujúce triumf života. 
 
Ich repertoár zahŕňa charakteristického ducha tradičných tancov tammurriata, pizzica 
a tarantella, ducha serenád a sakrálnej hudby, ku ktorým sa pripájajú protestné 
spevy viažuce sa na svet práce a emigráciu a taktiež staré, takmer zabudnuté 
skladby, ktoré ponúkajú zmysel pre kontinuitu s tradíciou. Trio v priebehu ich žiarivej 
kariéry vystúpilo na pôde významných divadiel po celom svete a spolupracovalo s 
najlepšími tanečnými spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands Ballets Canadiens 
de Montreal, Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, 
Nuova Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of Chicago, ... 

 

 

http://www.skjazz.sk/news/showNew/festival-dolce-vitaj-v-bratislave-trio-assurd
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Pred ich prvým vystúpením na Slovensku, ktoré sa uskutoční v rámci Dolce Vitaj 2018, sa 

členky Tria Assurd predstavili na Ferrara Buskers, Neuchatel Buskers, World Music Festival 

Berlin, Les Nuits de Nacre Tulle-Limoges, na Medzinárodnom festivale v Palau, Rencontres de 

Chants Polyphoniques de Calvi, Festival De Chants et de Musiques de Noël - St.Dalmas, 

Voucalia-Festival of Mediterraneo Polyphonies v Nice, Festival Ambulant Chants des mondes 

v Lyone, na salzburskom Jazz and the City Festival, Festival de Musique v Paríži, Müzik 

Festivali v Istanbule, ... 

 

TRIO ASSURD: 

Cristina Vetrone - spev a akordeón 

Lorella Monti - spev a bicie nástroje 

Enza Prestia - spev a bicie nástroje 

  

29.6.2018, 19:00 hod. 

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava  

  

Vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály 

Dĺžka koncertu: 65 minút 

Rezervácie na (www.iicbratislava.esteri.it) 

 

Kúpiť  |  Archív od roku 2005 - JazzovinkyTlačová správa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
http://www.skjazz.sk/news/showNew/www.iicbratislava.esteri.it
http://archiv.skjazz.sk/
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http://www.infoglobe.cz/bratislava-dolce-vitaj-2018 

Bratislava: Dolce Vitaj 2018 

 

Publikováno: 23.5.2018 

Během června bude v hlavním městě Slovenska probíhat v pořadí již 11. ročník festivalu Dolce Vitaj, který 

nabídne výběr současného italského umění ve všech žánrech. 

 

Těšit se můžete na úžasné koncerty, filmovou přehlídku Cinevitaj, divadelní představení Emmy Dante, literaturu, 

výstavu fotografií a ochutnávku italské gastronomie. Během celého měsíce června vám bude festival přinášet 
teplo Itálie, tentokrát zejména temperamentní a barevnou atmosféru Neapole. 
Kompletní program akce najdete zde. 

  

Zdroj a foto: FB Dolce Vitaj 

Textová úprava: redakce 

Překlad: Stanislava Waniová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoglobe.cz/bratislava-dolce-vitaj-2018
http://www.infoglobe.cz/stat?continent=evropa&country=italie
https://www.facebook.com/Dolce-Vitaj-189640174421858/?hc_ref=ARTbHG_IPX8tcKuP7ZLfGsdZod2ZXrOaHETOPbH6PxO9SLWUUI-YXsNxUa6ZCFTG8-M&fref=nf
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https://magazin.panobcan.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze/ 

Festival Dolce Vitaj uvedie autorské divadlo E. Dante Zodratá z 

kože 
24. mája 2018 in snn.sk 

Ilustračná 

snímka. Foto: Facebook Divadlo na Vinohradech 

Bratislava 24. mája (TASR) - Predstavenie autorského divadla významnej talianskej režisérky a 

dramatičky Emmy Dante uvedie v Bratislave júnový festival Dolce Vitaj. Na Slovensko sa vráti po 12 

rokoch, zatiaľ jediné jeho hosťovanie bolo na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2006. 

"Silné ľudské príbehy, miešanie tragiky a komiky s mágiou, sociálny aspekt, sicílske nárečie a rytmus - to 

sú charakteristické znaky jej tvorby," informovala TASR za organizátorov festivalu Zuzana Golianová. 

Voľnú adaptáciou neapolského príbehu zo 17. storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti uvidia diváci v 

Štúdiu Slovenského národného divadla 6. júna. 

Divadelný dramaturg Ján Šimko radí Emmu Dante medzi ojedinelé zjavy na európskej divadelnej 

scéne. "So svojím súborom Sud Costa Occidentale tvorí moderné divadlo pevne zakorenené v tradíciách a 

príbehoch, v ktorých sa prirodzene mieša kruté a tragické s komickým a magickým," hovorí s tým, že 

podobne ako diela jej krajana Luigiho Pirandella či magických realistov, s ktorými býva divadlo Emmy 

Dante často spájané, aj jej inscenácie dokážu diváka zaviesť do ďalekých krajín: "Skutočných i 

fantazijných - a zároveň v ňom zanechať pocit, že všetky príbehy sa dejú veľmi blízko neho a bytostne sa 
ho dotýkajú." 

Emma Dante je dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka štyroch Cien Ubu, Ceny 

Scenario a Ceny Golden Gral patrí medzi najpozoruhodnejšie osobnosti súčasného talianskeho divadla. Jej 

hry odkrývajú tému rodiny, jej vzťahov a úpadku prostredníctvom poetiky napätia a šialenstva, ktorá je 

nakoniec vždy korunovaná humorom. 

V hre Zodratá z kože spracovala jednu z rozprávok talianskeho barokového spisovateľa Giambattistu 

Basileho (1566 - 1632). Basile vytvoril očarujúci a sofistikovaný svet, inšpirujúc sa ľudovými 

rozprávkami a príbehmi prostého ľudu. Neapolské nárečie jeho postáv plné žargónu, prísloví a ľudových 

invektív je formou a obsahom už samo o sebe divadlom so žartovnými výstupmi pohybujúcimi sa na 

hranici medzi komédiou dell'arte a shakespearovskými dialógmi. 

https://magazin.panobcan.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze/
https://magazin.panobcan.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze/
https://magazin.panobcan.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze/
https://magazin.panobcan.sk/category/media/snn-sk/
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"Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. Ten nakoniec splynie s 

postavami - mužmi, ktorí sa ocitnú v ženských úlohách presne podľa vzoru divadelnej tradície 18. storočia 

a vyrozprávajú nám príbeh dvoch starien a kráľa. Humor, lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami 
tejto rozprávky, ktorá sa snaží osloviť všetkých, ktorí nedokázali zostarnúť a pritom nedospeli," približuje 

Dante inscenáciu, ktorá mala premiéru vlani na 60. ročníku Festivalu dvoch svetov v Spolete. 

Taliansku umelkyňu predstaví aj film Ulica v Palerme (2013), ktorý 5. júna otvorí filmovú prehliadku 

Cinevitaj. "Snímku z prostredia slnkom rozpáleného Palerma uvedie v Kine Lumiére jeden z jej 

protagonistov Carmine Maringola, režisérkin dvorný scénograf a divadelný herec, ktorý sa o deň neskôr 
predstaví aj v spomínanej inscenácii," dodala Golianová. Film vznikol podľa rovnomenného románu 

Emmy Dante a režisérka si v ňom zohrala po boku Alby Rohrwacher a divadelnej herečky Eleny Cotty 

jednu z hlavných postáv. Snímka bola v hlavnej súťaži MFF Benátky a odniesla si odtiaľ niekoľko cien. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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https://www.prservis.sk/emma-dante-vie-presne-co-chce-hovori-o-vyznamnej-talianskej-reziserke-

dramaticke-operny-solista-dalibor-jenis/ 

Foto: DOLCE VITAJ 

24. mája 2018PR správyKultúra od PRservis.skSITA  Diskusia() 

„Emma Dante vie presne, čo chce,“ 
hovorí o významnej talianskej 
režisérke a dramatičke operný 
sólista Dalibor Jenis 
BRATISLAVA 24. mája 2018 – „Emma Dante vie presne, čo chce,“ hovorí 

o významnej talianskej režisérke a dramatičke svetový operný sólista Dalibor 

Jenis. Predstavenie jej autorského divadla – Zodratá z kože – ponúka 

tohtoročný festival DOLCE VITAJ. Na Slovensko sa tak vráti po 12 rokoch, 

zatiaľ jediné jeho hosťovanie bolo na Medzinárodnom festivale Divadelná 

Nitra 2006. Silné ľudské príbehy, miešanie tragiky a komiky s mágiou, 

sociálny aspekt, sicílske nárečie a rytmus – to sú charakteristické znaky jej 

tvorby. Voľnú adaptáciu neapolského príbehu zo 17. storočia o túžbe po kráse 

a večnej mladosti uvidia návštevníci v Štúdiu SND 6. júna 2018 o 19.30 hod. 

„Emma Dante je ojedinelým zjavom na európskej divadelnej scéne. So svojím 

súborom Sud Costa Occidentale tvorí moderné divadlo, pevne zakorenené 

v tradíciách a príbehoch rodnej Sicílie. Jej inscenácie sa odvíjajú od silných 

ľudských príbehov, v ktorých sa prirodzene mieša kruté a tragické s komickým 

a magickým. Podobne, ako diela jej krajana Luigiho Pirandella či magických 

realistov, s ktorými býva jej divadlo často spájané, aj jej inscenácie dokážu diváka 

https://www.prservis.sk/emma-dante-vie-presne-co-chce-hovori-o-vyznamnej-talianskej-reziserke-dramaticke-operny-solista-dalibor-jenis/
https://www.prservis.sk/emma-dante-vie-presne-co-chce-hovori-o-vyznamnej-talianskej-reziserke-dramaticke-operny-solista-dalibor-jenis/
https://www.prservis.sk/category/pr-spravy/
https://www.prservis.sk/category/pr-spravy/
https://www.prservis.sk/emma-dante-vie-presne-co-chce-hovori-o-vyznamnej-talianskej-reziserke-dramaticke-operny-solista-dalibor-jenis/#comments
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zaviesť do ďalekých krajín – skutočných i fantaskných – a zároveň v ňom zanechať 

pocit, že všetky príbehy sa dejú veľmi blízko neho a bytostne sa ho dotýkajú. 

Hosťovanie jej inscenácie Môj život na festivale Divadelná Nitra v roku 2006 

ukázalo, že aj slovenský divák jej dokáže veľmi dobre rozumieť,“ povedal divadelný 

dramaturg Ján Šimko. 

S Emmou Dante spolupracoval aj svetový operný sólista Dalibor Jenis. Vlani 

v januári otvorilo Teatro Massimo v Palerme svoju divadelnú sezónu Verdiho 

operou Macbeth v režijnom prevedení Emmy Dante a pod taktovkou dirigenta 

Gabriela Ferra. Následne bola opera uvedená v Turíne, kde sa v titulnej role 

predstavil práve Dalibor Jenis. Na Medzinárodnom divadelnom festivale v 

Edimburgu zožala operná inscenácia obrovský úspech a získala cenu kritikov 

Angel Herald Award ako jedna z najzaujímavejších a najinovatívnejších inscenácií 

70. ročníka festivalu. 

Foto: DOLCE VITAJ 

„Emma Dante je veľmi náročná, niekedy až explozívna režisérka, vie presne čo 

chce. Jej réžia je viac choreografická a scénická. Používa naturalistické prvky, 

ktoré plne korešpondujú s daným dielom. Rešpektuje spevácky svet a ich nároky. 

Emma Dante má svoj pracovný tím ľudí, na ktorý je navyknutá a je na neho 

nesmierne náročná. Stále hľadá niečo nové a nebojí sa experimentovať,“ povedal 

o tejto významnej osobnosti z osobných skúseností Dalibor Jenis. 
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Emma Dante je dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka 

štyroch Cien Ubu, Ceny Scenario a Ceny Golden Gral. Je jednou z 

najpozoruhodnejších osobností súčasného talianskeho divadla. Jej hry odkrývajú 

tému rodiny, jej vzťahov a úpadku prostredníctvom poetiky napätia a šialenstva, 

ktorá je nakoniec vždy korunovaná humorom. 

Divadelná hra Zodratá z kože je spracovaním jednej z rozprávok talianskeho 

barokového spisovateľa Giambattistu Basileho (1566 – 1632). Ten napísal zbierku 

päťdesiatich rozprávok pod názvom Príbeh príbehov (Lo cunto de li cunti) alebo 

historky pre najmenších, známe aj ako Pentamerone. Giambattista Basile vytvoril 

očarujúci a sofistikovaný svet, inšpirujúc sa ľudovými rozprávkami a príbehmi 

prostého ľudu. Neapolské nárečie jeho postáv, plné žargónu, prísloví a ľudových 

invektív je svojou formou a obsahom už samo o sebe divadlom so žartovnými 

výstupmi, ktoré sa pohybujú na hranici medzi komédiou dell’arte 

a shakespearovskými dialógmi. Inscenácia je frenéziou prestrojení a mágie, 

irónie a zábavy, z ktorej vyviera, tak ako v každej rozprávke, aj 

neodmysliteľná dávka tragiky. 

“Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. Ten 

nakoniec splynie s postavami – mužmi, ktorí sa ocitnú v ženských úlohách presne 

podľa vzoru divadelnej tradície osemnásteho storočia a vyrozprávajú nám príbeh 

dvoch starien a kráľa. Humor, lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami tejto 

rozprávky, ktorá sa snaží osloviť všetkých, ktorí dokázali zostarnúť a pritom 

nedospeli,” hovorí o inscenácii Emma Dante. Premiéra bola v lete 2017 na 60. 

ročníku Festivalu dvoch svetov v Spolete. 

Emmu Dante bližšie predstaví aj film Ulica v Palerme (Via Castellana Bandiera), 

v utorok 5. júna 2018 sa ním o 19.30 hod. otvorí tradičná filmová 

prehliadka Cinevitaj. Snímku z prostredia slnkom rozpáleného Palerma uvedie 

v Kine Lumière jeden z jej protagonistov Carmine Maringola, režisérkin dvorný 

scénograf a divadelný herec, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v spomínanej 

inscenácii. Film vznikol v roku 2013 podľa rovnomenného románu Emmy Dante 

a režisérka si v ňom zahrala po boku Alby Rohrwacher a vynikajúcej divadelnej 

herečky Eleny Cotty jednu z hlavných postáv. Film bol v hlavnej súťaži na 

benátskom filmovom festivale a odniesol si odtiaľ niekoľko filmových cien. 

Informácie o predaji vstupeniek na prestížne hosťujúce divadlo ponúka internetová 

stránka SND: http://www.snd.sk/predstavenie/11074/emma-dante/2018-06-06/19-

30. 

http://www.snd.sk/predstavenie/11074/emma-dante/2018-06-06/19-30
http://www.snd.sk/predstavenie/11074/emma-dante/2018-06-06/19-30
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Foto: DOLCE VITAJ 

ZODRATÁ Z KOŽE 

text a réžia: Emma Dante 

hrajú: Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola 

scéna a kostýmy:  Emma Dante  

svetlá:  Cristian Zucaro 

  

Salvatore D’Onofrio (1951) 

Dlhý čas pôsobil v LiberaScenaEnsenble v Neapole, kde sa spolupodieľal na 

predstaveniach Renata Carpentieriho, Lella Seraoa, Giuliany Pisano. Ako herec 

exceloval v predstaveniach Emmy Dante Cani di bancata (Túlavé psy), Verso 

Medea a Io, Nessuno e Polifemo (Ja, nikto a Polyfémus),  v predstavení Dora Pais 

Show  a Il Grande Dandi (Veľký Dandi) Giuliany Pisano, a  Se non ci sono altre 

domande  (Ak nie sú ďalšie otázky) Paola Virzìho. Zahral si aj vo filmoch Certi 

bambini (Ukradnuté detstvo – distribučný názov) bratov Frazziových, Il divo 

(Božský) Paola Sorrentina, Fortapasc di Marca Risiho,  I Milionari (Milionári) 

Alessandra Pivu. 
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Carmine Maringola (1974) 

Vyštudoval architektúru na Università degli studi Federico II v Neapole, naplno sa 

venuje divadlu, pričom strieda herectvo s povolaním scénografa. V rokoch 1994 až 

2001 aktívne spolupracuje s Living Theatre a  s neapolskou experimentálnou 

skupinou Tutuguri. V roku 2005 sa stretáva s Emmou Dante a stáva sa súčasťou jej 

divadelného súboru Sud Costa Occidentale, kde pracuje ako herec, scénograf 

a fotograf. Ako filmový herec účinkoval vo filme Emmy Dante Via Castellana 

Bandiera (2013) a L’amore non perdona (Láska neodpúšťa) režiséra Stefana 

Consiglia (2015) 

  

Cristian Zucaro (1969) 

Narodil sa v Turíne, už počas štúdií sa zaujíma o divadlo. Začiatkom 

deväťdesiatych rokov získava skúsenosti v divadelnom súbore Gabriela Vacisa 

Laboratorio Teatro Settimo, pričom sa špecializuje na svetelnú techniku. V roku 

2000 začína intenzívne spolupracovať s Emmou Dante, realizuje svetelnú stránku 

jej divadelných a operných predstavení, ktoré aj technicky zabezpečuje. Pracuje pre 

rôzne talianske divadelné súbory v oblasti činoherného divadla, opery a tanca. 

  

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, 

Veľvyslanectvo Talianskej republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s. 

  

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it 

  

Zuzana Golianová 

Mediálna podpora festivalu Dolce Vitaj 2018 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
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http://www.teraz.sk/kultura/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-div/326946-clanok.html 

Festival Dolce Vitaj uvedie autorské 
divadlo E. Dante Zodratá z kože 

 

 

Snímka z autorského divadla. Foto: bARSdobrýchýr 

Voľnú adaptáciou neapolského príbehu zo 17. 
storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti 
uvidia diváci v Štúdiu Slovenského národného 
divadla 6. júna. 

Autor TASR/TERAZ.sk 

24. mája 2018 11:06 

http://www.teraz.sk/kultura/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-div/326946-clanok.html
http://www.teraz.sk/author/327
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Bratislava 24. mája (TASR/Teraz.sk) - Predstavenie autorského divadla 

významnej talianskej režisérky a dramatičky Emmy Dante uvedie v Bratislave 

júnový festival Dolce Vitaj. Na Slovensko sa vráti po 12 rokoch, zatiaľ jediné 

jeho hosťovanie bolo na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2006. 

 

"Silné ľudské príbehy, miešanie tragiky a komiky s mágiou, sociálny aspekt, 

sicílske nárečie a rytmus - to sú charakteristické znaky jej tvorby," informovala 

TASR za organizátorov festivalu Zuzana Golianová. Voľnú adaptáciou 

neapolského príbehu zo 17. storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti uvidia 

diváci v Štúdiu Slovenského národného divadla 6. júna. 

 

Divadelný dramaturg Ján Šimko radí Emmu Dante medzi ojedinelé zjavy na 

európskej divadelnej scéne. "So svojím súborom Sud Costa Occidentale tvorí 

moderné divadlo pevne zakorenené v tradíciách a príbehoch, v ktorých sa 

prirodzene mieša kruté a tragické s komickým a magickým," hovorí s tým, že 

podobne ako diela jej krajana Luigiho Pirandella či magických realistov, s 

ktorými býva divadlo Emmy Dante často spájané, aj jej inscenácie dokážu 

diváka zaviesť do ďalekých krajín: "Skutočných i fantazijných - a zároveň v 

ňom zanechať pocit, že všetky príbehy sa dejú veľmi blízko neho a bytostne sa 

ho dotýkajú." 

 

Emma Dante je dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka 

štyroch Cien Ubu, Ceny Scenario a Ceny Golden Gral patrí medzi 

najpozoruhodnejšie osobnosti súčasného talianskeho divadla. Jej hry 

odkrývajú tému rodiny, jej vzťahov a úpadku prostredníctvom poetiky napätia a 

šialenstva, ktorá je nakoniec vždy korunovaná humorom. 

 

V hre Zodratá z kože spracovala jednu z rozprávok talianskeho barokového 

spisovateľa Giambattistu Basileho (1566 - 1632). Basile vytvoril očarujúci a 

sofistikovaný svet, inšpirujúc sa ľudovými rozprávkami a príbehmi prostého 

ľudu. Neapolské nárečie jeho postáv plné žargónu, prísloví a ľudových invektív 

je formou a obsahom už samo o sebe divadlom so žartovnými výstupmi 

pohybujúcimi sa na hranici medzi komédiou dell'arte a shakespearovskými 

dialógmi. 

 

"Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. 

Ten nakoniec splynie s postavami - mužmi, ktorí sa ocitnú v ženských úlohách 

presne podľa vzoru divadelnej tradície 18. storočia a vyrozprávajú nám príbeh 

dvoch starien a kráľa. Humor, lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami 
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tejto rozprávky, ktorá sa snaží osloviť všetkých, ktorí nedokázali zostarnúť a 

pritom nedospeli," približuje Dante inscenáciu, ktorá mala premiéru vlani na 

60. ročníku Festivalu dvoch svetov v Spolete. 

 

Taliansku umelkyňu predstaví aj film Ulica v Palerme (2013), ktorý 5. júna 

otvorí filmovú prehliadku Cinevitaj. "Snímku z prostredia slnkom rozpáleného 

Palerma uvedie v Kine Lumiére jeden z jej protagonistov Carmine Maringola, 

režisérkin dvorný scénograf a divadelný herec, ktorý sa o deň neskôr predstaví 

aj v spomínanej inscenácii," dodala Golianová. Film vznikol podľa 

rovnomenného románu Emmy Dante a režisérka si v ňom zohrala po boku 

Alby Rohrwacher a divadelnej herečky Eleny Cotty jednu z hlavných postáv. 

Snímka bola v hlavnej súťaži MFF Benátky a odniesla si odtiaľ niekoľko cien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teraz.sk/kultura/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-div/326946-clanok.html#diskusia
http://www.teraz.sk/kultura/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-div/326946-clanok.html#diskusia
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https://www.dobrenoviny.sk/c/133156/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-

z-koze 

 

 

24.05.2018 o 11:23 

  

Festival Dolce Vitaj uvedie autorské divadlo 

E. Dante Zodratá z kože 

Voľnú adaptáciou neapolského príbehu zo 17. storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti uvidia diváci v 

Štúdiu Slovenského národného divadla 6. júna. 

Ilustračná snímka. — Foto: Facebook Divadlo na Vinohradech 

Bratislava 24. mája (TASR) - Predstavenie autorského divadla významnej talianskej 

režisérky a dramatičky Emmy Dante uvedie v Bratislave júnový festival Dolce Vitaj. 

Na Slovensko sa vráti po 12 rokoch, zatiaľ jediné jeho hosťovanie bolo na 

Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2006. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/133156/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze
https://www.dobrenoviny.sk/c/133156/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze
https://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
https://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr


47 

 

"Silné ľudské príbehy, miešanie tragiky a komiky s mágiou, sociálny aspekt, sicílske 

nárečie a rytmus - to sú charakteristické znaky jej tvorby," informovala TASR za 

organizátorov festivalu Zuzana Golianová. Voľnú adaptáciou neapolského príbehu zo 

17. storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti uvidia diváci v Štúdiu Slovenského 

národného divadla 6. júna. 

Divadelný dramaturg Ján Šimko radí Emmu Dante medzi ojedinelé zjavy na európskej 

divadelnej scéne. "So svojím súborom Sud Costa Occidentale tvorí moderné divadlo 

pevne zakorenené v tradíciách a príbehoch, v ktorých sa prirodzene mieša kruté a 

tragické s komickým a magickým,"hovorí s tým, že podobne ako diela jej krajana 

Luigiho Pirandella či magických realistov, s ktorými býva divadlo Emmy Dante často 

spájané, aj jej inscenácie dokážu diváka zaviesť do ďalekých krajín: "Skutočných i 

fantazijných - a zároveň v ňom zanechať pocit, že všetky príbehy sa dejú veľmi blízko 

neho a bytostne sa ho dotýkajú." 

Emma Dante je dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka štyroch 

Cien Ubu, Ceny Scenario a Ceny Golden Gral patrí medzi najpozoruhodnejšie 

osobnosti súčasného talianskeho divadla. Jej hry odkrývajú tému rodiny, jej vzťahov a 

úpadku prostredníctvom poetiky napätia a šialenstva, ktorá je nakoniec vždy 

korunovaná humorom. 

V hre Zodratá z kože spracovala jednu z rozprávok talianskeho barokového 

spisovateľa Giambattistu Basileho (1566 - 1632). Basile vytvoril očarujúci a 

sofistikovaný svet, inšpirujúc sa ľudovými rozprávkami a príbehmi prostého ľudu. 

Neapolské nárečie jeho postáv plné žargónu, prísloví a ľudových invektív je formou a 

obsahom už samo o sebe divadlom so žartovnými výstupmi pohybujúcimi sa na 

hranici medzi komédiou dell'arte a shakespearovskými dialógmi. 
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"Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. Ten 

nakoniec splynie s postavami - mužmi, ktorí sa ocitnú v ženských úlohách presne 

podľa vzoru divadelnej tradície 18. storočia a vyrozprávajú nám príbeh dvoch starien 

a kráľa. Humor, lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami tejto rozprávky, ktorá 

sa snaží osloviť všetkých, ktorí nedokázali zostarnúť a pritom nedospeli," približuje 

Dante inscenáciu, ktorá mala premiéru vlani na 60. ročníku Festivalu dvoch svetov v 

Spolete. 

Taliansku umelkyňu predstaví aj film Ulica v Palerme (2013), ktorý 5. júna otvorí 

filmovú prehliadku Cinevitaj. "Snímku z prostredia slnkom rozpáleného Palerma 

uvedie v Kine Lumiére jeden z jej protagonistov Carmine Maringola, režisérkin dvorný 

scénograf a divadelný herec, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v spomínanej 

inscenácii," dodala Golianová. Film vznikol podľa rovnomenného románu Emmy 

Dante a režisérka si v ňom zohrala po boku Alby Rohrwacher a divadelnej herečky 

Eleny Cotty jednu z hlavných postáv. Snímka bola v hlavnej súťaži MFF Benátky a 

odniesla si odtiaľ niekoľko cien. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

http://www.24hod.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-

koze-cl589218.html 

24. mája 2018 

Festival Dolce Vitaj uvedie autorské divadlo E. Dante Zodratá z 
kože 
 

Ilustračná snímka. 

 

 

Bratislava 24. mája (TASR) - Predstavenie autorského divadla významnej talianskej 

režisérky a dramatičky Emmy Dante uvedie v Bratislave júnový festival Dolce Vitaj. Na 

Slovensko sa vráti po 12 rokoch, zatiaľ jediné jeho hosťovanie bolo na Medzinárodnom 

festivale Divadelná Nitra 2006. 

 

"Silné ľudské príbehy, miešanie tragiky a komiky s mágiou, sociálny aspekt, sicílske 

nárečie a rytmus - to sú charakteristické znaky jej tvorby,"informovala TASR za 

organizátorov festivalu Zuzana Golianová. Voľnú adaptáciou neapolského príbehu zo 17. 

storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti uvidia diváci v Štúdiu Slovenského 

národného divadla 6. júna. 

 

Divadelný dramaturg Ján Šimko radí Emmu Dante medzi ojedinelé zjavy na európskej 

divadelnej scéne. "So svojím súborom Sud Costa Occidentale tvorí moderné divadlo 

pevne zakorenené v tradíciách a príbehoch, v ktorých sa prirodzene mieša kruté a 

tragické s komickým a magickým,"hovorí s tým, že podobne ako diela jej krajana Luigiho 

http://www.24hod.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze-cl589218.html
http://www.24hod.sk/festival-dolce-vitaj-uvedie-autorske-divadlo-e-dante-zodrata-z-koze-cl589218.html
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4299&pr=0.1&w_id=764&tstamp=1528844726&pid=536&cd=b84fc04b68db1334249a374491197d3f&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4283&pr=0.1&w_id=2536&tstamp=1528844726&pid=536&cd=63fca2e8f7c4cefc55acf5cc71022f14&f=1
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Pirandella či magických realistov, s ktorými býva divadlo Emmy Dante často spájané, aj 

jej inscenácie dokážu diváka zaviesť do ďalekých krajín: "Skutočných i fantazijných - a 

zároveň v ňom zanechať pocit, že všetky príbehy sa dejú veľmi blízko neho a bytostne sa 

ho dotýkajú." 

 

Emma Dante je dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka štyroch 

Cien Ubu, Ceny Scenario a Ceny Golden Gral patrí medzi najpozoruhodnejšie osobnosti 

súčasného talianskeho divadla. Jej hry odkrývajú tému rodiny, jej vzťahov a úpadku 

prostredníctvom poetiky napätia a šialenstva, ktorá je nakoniec vždy korunovaná 

humorom. 

 

V hre Zodratá z kože spracovala jednu z rozprávok talianskeho barokového spisovateľa 

Giambattistu Basileho (1566 - 1632). Basile vytvoril očarujúci a sofistikovaný svet, 

inšpirujúc sa ľudovými rozprávkami a príbehmi prostého ľudu. Neapolské nárečie jeho 

postáv plné žargónu, prísloví a ľudových invektív je formou a obsahom už samo o sebe 

divadlom so žartovnými výstupmi pohybujúcimi sa na hranici medzi komédiou dell'arte a 

shakespearovskými dialógmi. 

 

"Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. Ten nakoniec 

splynie s postavami - mužmi, ktorí sa ocitnú v ženských úlohách presne podľa vzoru 

divadelnej tradície 18. storočia a vyrozprávajú nám príbeh dvoch starien a kráľa. Humor, 

lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami tejto rozprávky, ktorá sa snaží osloviť 

všetkých, ktorí nedokázali zostarnúť a pritom nedospeli," približuje Dante inscenáciu, 

ktorá mala premiéru vlani na 60. ročníku Festivalu dvoch svetov v Spolete. 

 

Taliansku umelkyňu predstaví aj film Ulica v Palerme (2013), ktorý 5. júna otvorí filmovú 

prehliadku Cinevitaj. "Snímku z prostredia slnkom rozpáleného Palerma uvedie v Kine 

Lumiére jeden z jej protagonistov Carmine Maringola, režisérkin dvorný scénograf a 

divadelný herec, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v spomínanej inscenácii," dodala 

Golianová. Film vznikol podľa rovnomenného románu Emmy Dante a režisérka si v ňom 

zohrala po boku Alby Rohrwacher a divadelnej herečky Eleny Cotty jednu z hlavných 

postáv. Snímka bola v hlavnej súťaži MFF Benátky a odniesla si odtiaľ niekoľko cien. 

 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

 

 

 

 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4297&pr=0.1&w_id=3730&tstamp=1528844726&pid=536&cd=7f7da43881c9551c0832ce483a8cd402&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4281&pr=0.1&w_id=1759&tstamp=1528844726&pid=536&cd=335c6c653e3ff8848f92f5c8e7cc8fea&f=1
http://www.teraz.sk/
http://www.tasr.sk/
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Rádio Devín, 25. 5. 2018, Ladenie 

Hostia: Adriana Šulíková, Marco Gerbi 

http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/165377/silny-rocnik-dolce-vitaj-s-temou-

neapolu 

Silný ročník Dolce Vitaj s témou Neapolu 

Kultúrny denník 

 

25. 05. 2018 16:14 

Hostia naladení na Devín 25. 5. 2018, Adriana Šulíková a Marco Gerbi 

Moderátorka Jarmila Vitovičová v rozhovore s Adrianou Šulíkovou a Marcom Gerbim, organizátormi 

festivalu Dolce Vitaj, ktorý na Slovensko už 11 rokov prináša taliansku kultúru. Aké významné osobnosti z 

talianskej kultúry a umenia na ňom môžete stretnúť? 

L 25. 5. 2018-Dolce Vitaj 

  

00:00 

28:52 

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači. 

Stiahnuť audio súbor  

Taliansky festival na Slovensku Dolce Vitaj sa uskutoční od 1. do 29. 6. 2018. 

Foto/Zdroj: Rádio Devín 

http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/165377/silny-rocnik-dolce-vitaj-s-temou-neapolu
http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/165377/silny-rocnik-dolce-vitaj-s-temou-neapolu
http://www.rtvs.sk/formulare/nahlasenie-chyby-v-prehravaci?ref=ref
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0015/001574/00157423-1.mp3
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https://gregi.net/clanky/emma-dante-vie-presne-co-chce-hovori-o-vyznamnej-

talianskej-reziserke-a-dramaticke-operny-solista-dalibor-jenis/  

„Emma Dante vie presne, čo chce,“ 
hovorí o významnej talianskej režisérke 
a dramatičke operný sólista Dalibor 
Jenis! 
25. mája 2018 Ján Vlk - Dreamwolf Články 

„Emma Dante vie presne, čo chce,“ hovorí o významnej talianskej 

režisérke a dramatičke svetový operný sólista Dalibor Jenis. 

Predstavenie jej autorského divadla – Zodratá z kože – ponúka tohtoročný 

festival DOLCE VITAJ. Na Slovensko sa tak vráti po 12 rokoch, zatiaľ 

jediné jeho hosťovanie bolo na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 

2006. Silné ľudské príbehy, miešanie tragiky a komiky s mágiou, sociálny 

aspekt, sicílske nárečie a rytmus – to sú charakteristické znaky jej 

tvorby. Voľnú adaptáciu neapolského príbehu zo 17. storočia o túžbe po 

kráse a večnej mladosti uvidia návštevníci v Štúdiu SND 6. júna 2018 o 

19.30 hod. 

 

„Emma Dante je ojedinelým zjavom na európskej divadelnej scéne. So svojím súborom Sud 

Costa Occidentale tvorí moderné divadlo, pevne zakorenené v tradíciách a príbehoch rodnej 

Sicílie. Jej inscenácie sa odvíjajú od silných ľudských príbehov, v ktorých sa prirodzene mieša 

kruté a tragické s komickým a magickým. Podobne, ako diela jej krajana Luigiho Pirandella či 

magických realistov, s ktorými býva jej divadlo často spájané, aj jej inscenácie dokážu diváka 

zaviesť do ďalekých krajín – skutočných i fantaskných – a zároveň v ňom zanechať pocit, že 

všetky príbehy sa dejú veľmi blízko neho a bytostne sa ho dotýkajú. Hosťovanie jej inscenácie 

Môj život na festivale Divadelná Nitra v roku 2006 ukázalo, že aj slovenský divák jej dokáže veľmi 

dobre rozumieť,“ povedal divadelný dramaturg Ján Šimko. 

https://gregi.net/clanky/emma-dante-vie-presne-co-chce-hovori-o-vyznamnej-talianskej-reziserke-a-dramaticke-operny-solista-dalibor-jenis/
https://gregi.net/clanky/emma-dante-vie-presne-co-chce-hovori-o-vyznamnej-talianskej-reziserke-a-dramaticke-operny-solista-dalibor-jenis/
https://gregi.net/2018/05/
https://gregi.net/author/dreamwolf/
https://gregi.net/category/clanky/
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S Emmou Dante spolupracoval aj svetový operný sólista Dalibor Jenis. Vlani v januári otvorilo 
Teatro Massimo v Palerme svoju divadelnú sezónu Verdiho operou Macbeth v režijnom prevedení 
Emmy Dante a pod taktovkou dirigenta Gabriela Ferra. Následne bola opera uvedená v Turíne, 
kde sa v titulnej role predstavil práve Dalibor Jenis. Na Medzinárodnom divadelnom festivale v 
Edimburgu zožala operná inscenácia obrovský úspech a získala cenu kritikov Angel Herald 
Award ako jedna z najzaujímavejších a najinovatívnejších inscenácií 70. ročníka festivalu. 

„Emma Dante je veľmi náročná, niekedy až explozívna režisérka, vie presne čo chce. Jej réžia je viac 
choreografická a scénická. Používa naturalistické prvky, ktoré plne korešpondujú s daným dielom. 

Rešpektuje spevácky svet a ich nároky. Emma Dante má svoj pracovný tím ľudí, na ktorý je navyknutá a je 

na neho nesmierne náročná. Stále hľadá niečo nové a nebojí sa experimentovať,“ povedal o tejto 
významnej osobnosti z osobných skúseností Dalibor Jenis. 

04/07/2017 

60 Festival dei 2 Mondi di Spoleto. Teatro Caio Melisso, spettacolo La Scorticata testo e regia di 

Emma Dante. Nella foto Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola 
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Emma Dante je dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka štyroch Cien Ubu, 
Ceny Scenario a Ceny Golden Gral. Je jednou z najpozoruhodnejších osobností súčasného 
talianskeho divadla. Jej hry odkrývajú tému rodiny, jej vzťahov a úpadku prostredníctvom poetiky 
napätia a šialenstva, ktorá je nakoniec vždy korunovaná humorom. 

Divadelná hra Zodratá z kože je spracovaním jednej z rozprávok talianskeho barokového 
spisovateľa Giambattistu Basileho (1566 – 1632). Ten napísal zbierku päťdesiatich rozprávok pod 
názvom Príbeh príbehov (Lo cunto de li cunti) alebo historky pre najmenších, známe aj 
ako Pentamerone. Giambattista Basile vytvoril očarujúci a sofistikovaný svet, inšpirujúc sa 
ľudovými rozprávkami a príbehmi prostého ľudu. Neapolské nárečie jeho postáv, plné žargónu, 
prísloví a ľudových invektív je svojou formou a obsahom už samo o sebe divadlom so žartovnými 
výstupmi, ktoré sa pohybujú na hranici medzi komédiou dell’arte a shakespearovskými 
dialógmi. Inscenácia je frenéziou prestrojení a mágie, irónie a zábavy, z ktorej vyviera, tak ako 

v každej rozprávke, aj neodmysliteľná dávka tragiky. 

“Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. Ten nakoniec splynie 
s postavami – mužmi, ktorí sa ocitnú v ženských úlohách presne podľa vzoru divadelnej tradície 

osemnásteho storočia a vyrozprávajú nám príbeh dvoch starien a kráľa. Humor, lascívnosť a strach sú 
hlavnými ingredienciami tejto rozprávky, ktorá sa snaží osloviť všetkých, ktorí dokázali zostarnúť a pritom 

nedospeli,” hovorí o inscenácii Emma Dante. Premiéra bola v lete 2017 na 60. ročníku Festivalu 
dvoch svetov v Spolete. 

Emmu Dante bližšie predstaví aj film Ulica v Palerme (Via Castellana Bandiera), v utorok 5. júna 
2018 sa ním o 19.30 hod. otvorí tradičná filmová prehliadka Cinevitaj. Snímku z prostredia 
slnkom rozpáleného Palerma uvedie v Kine Lumière jeden z jej protagonistov Carmine 

Maringola, režisérkin dvorný scénograf a divadelný herec, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj 
v spomínanej inscenácii. Film vznikol v roku 2013 podľa rovnomenného románu Emmy Dante 
a režisérka si v ňom zahrala po boku Alby Rohrwacher a vynikajúcej divadelnej herečky Eleny 
Cotty jednu z hlavných postáv. Film bol v hlavnej súťaži na benátskom filmovom festivale 
a odniesol si odtiaľ niekoľko filmových cien. 

Informácie o predaji vstupeniek na prestížne hosťujúce divadlo ponúka internetová stránka 
SND: http://www.snd.sk/predstavenie/11074/emma-dante/2018-06-06/19-30. 

ZODRATÁ Z KOŽE 

text a réžia: Emma Dante 

hrajú: Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola 

scéna a kostýmy:  Emma Dante  

svetlá:  Cristian Zucaro 

Salvatore D’Onofrio (1951) 

Dlhý čas pôsobil v LiberaScenaEnsenble v Neapole, kde sa spolupodieľal na predstaveniach 
Renata Carpentieriho, Lella Seraoa, Giuliany Pisano. Ako herec exceloval v predstaveniach 
Emmy Dante Cani di bancata (Túlavé psy), Verso Medea a Io, Nessuno e Polifemo (Ja, nikto 
a Polyfémus),  v predstavení Dora Pais Show  a Il Grande Dandi (Veľký Dandi) Giuliany Pisano, 
a  Se non ci sono altre domande  (Ak nie sú ďalšie otázky) Paola Virzìho. Zahral si aj vo filmoch 
Certi bambini (Ukradnuté detstvo – distribučný názov) bratov Frazziových, Il divo (Božský) Paola 
Sorrentina, Fortapasc di Marca Risiho,  I Milionari (Milionári) Alessandra Pivu. 

Carmine Maringola (1974) 

http://www.snd.sk/predstavenie/11074/emma-dante/2018-06-06/19-30
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Vyštudoval architektúru na Università degli studi Federico II v Neapole, naplno sa venuje divadlu, 
pričom strieda herectvo s povolaním scénografa. V rokoch 1994 až 2001 aktívne spolupracuje s 
Living Theatre a  s neapolskou experimentálnou skupinou Tutuguri. V roku 2005 sa stretáva 
s Emmou Dante a stáva sa súčasťou jej divadelného súboru Sud Costa Occidentale, kde pracuje 
ako herec, scénograf a fotograf. Ako filmový herec účinkoval vo filme Emmy Dante Via 
Castellana Bandiera (2013) a L’amore non perdona (Láska neodpúšťa) režiséra Stefana 
Consiglia (2015) 

Cristian Zucaro (1969) 

Narodil sa v Turíne, už počas štúdií sa zaujíma o divadlo. Začiatkom deväťdesiatych rokov 
získava skúsenosti v divadelnom súbore Gabriela Vacisa Laboratorio Teatro Settimo, pričom sa 
špecializuje na svetelnú techniku. V roku 2000 začína intenzívne spolupracovať s Emmou Dante, 
realizuje svetelnú stránku jej divadelných a operných predstavení, ktoré aj technicky 
zabezpečuje. Pracuje pre rôzne talianske divadelné súbory v oblasti činoherného divadla, opery 
a tanca. 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo 
Talianskej republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it 

Zdroj: TS 
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http://www.kamdomesta.sk/bratislava/zodrata-z-koze-emma-dante 

 Bratislava 

  / ZODRATÁ Z KOŽE /Emma Dante/ 

 

PREDSTAVENIE 

ZODRATÁ Z KOŽE /Emma Dante/ 

O UDALOSTI 

Voľná adaptácia jednej z rozprávok Giambattistu Basileho zo zbierky Lo cunto de li cunti. 

 

Emma Dante - dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka štyroch Cien 

Ubu, Ceny Scenario a Ceny Golden Gral. Je jednou z najpozoruhodnejších osobností 

súčasného talianskeho divadla. Jej hry odkrývajú tému rodiny, jej vzťahov a úpadku 

prostredníctvom poetiky napätia a šialenstva, ktorá je nakoniec vždy korunovaná humorom. 

 

Divadelná hra Zodratá z kože je spracovaním jednej z rozprávok talianskeho barokového 

spisovateľa Giambattistu Basileho (1566 – 1632). Ten vytvoril zbierku päťdesiatich rozprávok 

pod názvom Príbeh príbehov (Lo cunto de li cunti) alebo historky pre najmenších, známe aj 

ako Pentamerone. Giambattista Basile vytvoril očarujúci a sofistikovaný svet, inšpirujúc sa 

ľudovými rozprávkami a príbehmi prostéhu ľudu. Neapolské nárečie jeho postáv, plné 

http://www.kamdomesta.sk/bratislava/zodrata-z-koze-emma-dante
http://www.kamdomesta.sk/bratislava
javascript:void(0);
http://www.kamdomesta.sk/images/?type=eventbig&src=events/2018/05/admid0000/images/zodrata.jpg
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žargónu, prísloví a ľudových invektív je svojou formou a obsahom už samo o sebe divadlom 

so žartovnými výstupmi, ktoré sa pohybujú na hranici medzi komédiou dell’arte a 

shakespearovskými dialógmi. 

 

Zodratá z kože je divokou jazdou prestrojení a mágie, irónie a zábavy, z ktorej vyviera, tak 

ako v každej rozprávke, aj neodmysliteľná dávka tragiky. Emma Dante o svojom predstavení 

hovorí: “Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. Ten 

nakoniec splynie s postavami - mužmi, ktorí sa ocitnú v ženských úlohách presne podľa 

vzoru divadelnej tradície osemnásteho storočia a vyrozprávajú nám príbeh dvoch starien a 

kráľa. Humor, lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami tejto rozprávky, ktorá sa snaží 

osloviť všetkých, ktorí dokázali zostarnúť a pritom nedospeli.” 

 

Text a réžia: Emma Dante 

Scéna a kostýmy: Emma Dante 

Svetlá: Cristian Zucaro 

Účinkujú: Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola 

 

Predstavenie sa uvádza v rámci Talianskeho festivalu na Slovensku – Dolce Vitaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kamdomesta.sk/images/fullsize/235609/zodrata.jpg
http://www.kamdomesta.sk/images/fullsize/235609/zodrata.jpg
http://www.kamdomesta.sk/images/fullsize/235609/zodrata_2.jpg
http://www.kamdomesta.sk/images/fullsize/235609/zodrata_2.jpg
http://www.kamdomesta.sk/images/fullsize/235609/zodrata_4.jpg
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https://www.tyzden.sk/lifestyle/48418/treba-222018/ 

Treba 22/2018 
.lifestyle .treba, 27. 5. 2018 

TREBA SA ZOZNÁMIŤ s Neapolom a jeho umením ● TREBA 
NAKUKNÚŤ do parkov a záhrad Slovenska a Európy ● TREBA 
OSLÁVIŤ Deň detí ● TREBA SA ZAMERAŤ na verejný priestor ● 
TREBA SA POZERAŤ V TELKE Klopanie na nebeskú bránu 

TREBA SA ZOZNÁMIŤ s Neapolom a jeho umením 

V rozhovore pre rubriku Sedem cností a nerestí sme sa s prekladateľkou 

Miroslavou Vallovou rozprávali aj o súčasných trendoch v talianskej 

literatúre: „Zaujímavý jav je, že sa vyhranila skupina spisovateľov, ktorých 

by sme nazvali neapolských – buď tam žijú alebo píšu o ňom, Neapol ich 

diela istým spôsobom poznačil. U nás je gro literatúry a autorov 

sústredených v Bratislave, ale v Taliansku je tých centier mnoho, na 

rôznych kúskoch krajiny nájdete to najlepšie z literatúry a s fungujúcim 

podhubím a okolím.“ Dozvedieť sa niečo o Neapoli ako nekonečnej 

inšpirácii talianskych umelcov všetkých žánrov budeme mať možnosť počas 

celého júna, pretože v Bratislave sa začína festival Dolce vitaj.  

  

 

 

 

 

 

https://www.tyzden.sk/lifestyle/48418/treba-222018/
https://www.tyzden.sk/lifestyle/
https://www.tyzden.sk/lifestyle/
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Rádio_FM 

Utork 29. 5. 2018 

Adriana Šulíková – pozvánka na divadelné predstavenie Emmy Fante (live) 
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Rádio Devín, Ars Muzika 

Streda 30. 5. 2018 

Hostia: Marco Gerbi a Andrej Kutiš (live) 

Archív: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1247/933375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1247/933375
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https://gregi.net/clanky/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-magicky-neapol-a-

tvorbu-hrdeho-neapolcana-rezisera-paola-sorrentina/ 

Filmová prehliadka Cinevitaj sa zameria 
na magický Neapol a tvorbu hrdého 
Neapolčana, režiséra Paola Sorrentina! 
30. mája 2018 Ján Vlk - Dreamwolf Články 

Filmová prehliadka CINEVITAJ sa zameria na magický Neapol a tvorbu 

hrdého Neapolčana, momentálne najslávnejšieho talianskeho režiséra 

Paola Sorrentina. Medzi filmami, ktoré odkrývajú jedinečnosť Neapola, 

mesta kontrastov, patria aj slovenské premiéry, medzi nimi novinka 

Ferzana Ozpeteka Temný Neapol a dokument režiséra Giacoma 

Durziho Ferrante Fever, ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa 

neapolská sága spisovateľky Eleny Ferrante stala svetovým literárnym 

fenoménom. Kolekcia 11 talianskych filmov je súčasťou festivalu DOLCE 

VITAJ a bude sa konať od 5. do 25. júna 2018 v Kine Lumière. 

„Prehliadku v utorok 5. júna otvorí o 19.30 hod. film jednej z najvýznamnejších osobností súčasného 
talianskeho divadla Emmy Dante, ktorá svoje divadelné videnie preniesla aj na filmové plátno v snímke 

Ulica v Palerme. Film uvedie jeden z protagonistov snímky Carmine Maringola, ktorý sa o deň neskôr 
predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy Dante Zodratá z kože v Slovenskom národnom 

divadle,“ povedala zostavovateľka programu Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu, 
ktorý Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film Europe, Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou 
slovenských filmových klubov a Kinom Lumière. 

https://gregi.net/clanky/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-magicky-neapol-a-tvorbu-hrdeho-neapolcana-rezisera-paola-sorrentina/
https://gregi.net/clanky/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-magicky-neapol-a-tvorbu-hrdeho-neapolcana-rezisera-paola-sorrentina/
https://gregi.net/2018/05/
https://gregi.net/author/dreamwolf/
https://gregi.net/category/clanky/
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Tvorbu Paola Sorrentina slovenské publikum pozná. S výnimkou najnovšieho filmu Loro (Oni), 
ktorý mal premiéru v Taliansku len pred pár dňami, bude uvedených všetkých jeho sedem filmov. 
Komplexný pohľad na režisérovu hranú tvorbu ponúknu lektorské úvody filmového estetika Juraja 
Oniščenka z Katedry estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. „Zvykli sme si, že 
Dolcevitaj je už tradične prehliadkou toho najlepšieho, čo talianska kultúra môže svetu v súčasnosti 

ponúknuť. Z filmového hľadiska však tentokrát ide o trochu viac. Cinevitaj si povedalo, že nejde len o to, 

ukázať zahraničiu to najlepšie, čo sa v Taliansku spravilo, ale dôrazom na tvorbu Paola Sorrentina ukazuje 

svetu to svetové, čo Taliansko ponúka,“ povedal Juraj Oniščenko a pripomenul, že ide o na Slovensku 

historicky prvú kompletnú retrospektívu jedného z najatraktívnejších súčasných európskych 

režisérov. „Spoločnosť Film Europe môže rozhodnutie Talianskeho inštitútu zaradiť do tohtoročného 
Cinevitaj sekciu Sorrentinových snímok iba privítať, keďže šesť zo siedmych je z nášho 
portfólia,“ povedala k dramaturgii prehliadky Dagmar Krepopová, PR manažérka Film Europe. 
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Paolo Sorrentino získal najväčšie uznanie a pozornosť verejnosti oscarovým filmom Veľká 

nádhera, v ktorom sa v najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére 
talianskeho filmu. Avšak už jeho prvý hraný film Prebytočný človek (7. jún 2016, 20.00 hod.) mu v 
roku 2001 priniesol pozornosť odbornej kritiky a niekoľko cien. Hlavnú úlohu zveril dovtedy 
prevažne divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je dnes neoddeliteľnou súčasťou celej 
jeho tvorby. Film Následky lásky (8. jún 2016, 20.00 hod.) opisuje tajomný a rutinný život 
päťdesiatnika Tita, dobehnutého vlastnou minulosťou. Film sa vďaka hereckému výkonu Servilla, 
precíznej obrazovej štylizácii a podmanivej hudbe stáva vizuálne opojným zážitkom. Groteskne 
štylizovaný Rodinný priateľ (9. jún 2016, 20.00 hod.) je tretím Sorrentinovým filmom. Témou 
a spracovaním nadväzuje na predchádzajúce snímky. Príbeh peniazmi posadnutého starého 
úžerníka Geremia je opäť nakrútený s veľkým dôrazom na estetickú stránku obrazu a tak 
privádza klasickú postavu Harpagóna do 21. storočia. Svoju výnimočnosť dokázal Sorrentino aj 
vo filme Božský (10. jún 2016, 20.00 hod.). Ide o portrét Giulia Andreottiho, ktorý takmer štyridsať 
rokov dominoval talianskej politickej scéne. Film získal v roku 2008 cenu poroty v Cannes 
a ďalších vyše tridsať významných filmových cien. Opäť fascinuje nielen štylizovaným, výtvarným 
obrazom, ale aj bohatým filmovým jazykom vyrovnávajúcim sa s nesmiernou šírkou politického 
obsahu. 



64 

 

 

Súčasťou prehliadky budú aj novšie a slovenskému divákovi známejšie filmy Tu to musí byť (11. 
jún 2016, 20.00 hod.), Veľká nádhera (12. jún 2016, 20.00 hod.) a Mladosť (13. jún 2016, 20.00 
hod.), ktoré v kontexte celej Sorrentinovej tvorby môžeme vnímať ako vyvrcholenie jeho 
posadnutosti obrazovou dokonalosťou, za ktorou sa ako pod maskou ukrývajú jeho osamotení 
melancholickí hrdinovia odmietajúci sa vzdať naplnenia zmyslu života. 

 

Dokumentárny film Giacoma Durziho Ferrante Fever je putovaním, ktoré začína v Amerike a končí 
v uličkách Neapola, je to pohľad na dielo Eleny Ferrante prostredníctvom miest, ktoré sú 
dejiskom jej románov a cez pohľad a interpretáciu významných osobností, ktoré sú zároveň jej 
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obdivovateľmi aj kritikmi. „Tento film sa zrodil z vášne, ktorú prechovávam ku knihám Eleny Ferrante a z 
túžby preskúmať jej dielo v jeho komplexnosti. Je to pokus o zamyslenie sa nad úspechom Eleny Ferrante a 

jeho dôvodmi bez toho, aby sme sa nechali uniesť „bulvárnou snahou“ o pátranie po neznámej identite a 

zároveň sme sa snažili vyhnúť jednoduchému zdokumentovaniu faktografie. Našou výzvou bolo 

vyrozprávanie príbehu, ktorý možno nechcel byť vyrozprávaný,“ povedal režisér. Film je na programe 
18. júna 2018 o 20.00 hod. 

 

Po úspechu filmu Gomorra sa režisér Matteo Garrone opäť vrátil k neapolskej téme a v roku 2011 
nakrútil komédiu zo sveta Neapolčanov, ktorých myslenie, vkus a predstavu o šťastí silne 
ovplyvňuje televízia. Film Reality show, ktorý sa objaví v programe festivalu taktiež v slovenskej 
premiére 22. júna 2018 o 20.00 hod., je príbehom Luciana, majiteľa prosperujúcej rybárskej 
reštaurácie v srdci Neapola. Má krásnu ženu, šťastnú rodinu, je obľúbený, dobre tancuje a rád sa 
predvádza. Keď sa na podnet rodiny prihlási do populárnej reality show Big Brother, natoľko uverí 
svojej predstave o sláve a bohatstve, až stratí zmysel pre realitu. Film získal na festivale 
v Cannes v roku 2012 hlavnú cenu poroty ako aj mnoho iných talianskych i medzinárodných cien. 
Čerstvou správou je, že Garroneho najnovší film Dogman získal na nedávno skončenom festivale 
v Cannes Cenu za najlepší mužský herecký výkon pre Marcella Fonte. 

Záver prehliadky bude v pondelok 22. júna 2018 o 20.00 hod. patriť najnovšiemu filmu taliansko-
tureckého režiséra Ferzana Ozpetka, ktorý je slovenskému publiku dobre známy 
z filmov Ignoranti, Okno naproti, či Neriadené strely. Jeho najnovší film Temný Neapol je thrillerom, 
melodrámou, milostnou a rodinnou drámou zároveň. Režisér v ňom chcel vzdať hold magickému 
a neuchopiteľnému mestu a na pomoc si prizval dvoch výnimočných hercov: Giovannu 
Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so sebavedomým a zvodným mladíkom 
naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú úplne iný spád, akoby divák 
a zrejme aj hrdinovia príbehu očakávali. Adriana sa stáva súčasťou zločinu a následne sa ocitá v 
centre pátrania, uprostred znepokojujúcich okolností tajomného a zmyselného Neapola, ktorý 
ukrýva tajomstvo jej života. “Rozprávam o tajomstvách mesta, ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je 
pohanské a sväté zároveň,“ komentuje režisér filmu, ktorý získal dvoch Donatellových Dávidov. 
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Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo 
Talianskej republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it 

Zdroj: TS 
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http://www.kinema.sk/novinka/17867/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-

tvorbu-rezisera-paola-sorrentina.htm 

Filmová prehliadka Cinevitaj sa zameria na 
tvorbu režiséra Paola Sorrentina 

 

| 31.5.2018 
 

 

Filmová prehliadka CINEVITAJ sa zameria na magický Neapol a tvorbu hrdého 

Neapolčana, momentálne najslávnejšieho talianskeho režiséra Paola Sorrentina. 

Medzi filmami, ktoré odkrývajú jedinečnosť Neapola, mesta kontrastov, patria aj 

slovenské premiéry, medzi nimi novinka Ferzana Ozpeteka Temný Neapol a 

dokument režiséra Giacoma Durziho Ferrante Fever, ktorý hľadá odpoveď na otázku, 

prečo sa neapolská sága spisovateľky Eleny Ferrante stala svetovým literárnym 

fenoménom. Kolekcia 11 talianskych filmov je súčasťou festivalu DOLCE VITAJ 

a bude sa konať od 5. do 25. júna 2018 v Kine Lumière. 

„Prehliadku v utorok 5. júna otvorí o 19.30  hod. film jednej z najvýznamnejších osobností 

súčasného talianskeho divadla Emmy Dante, ktorá svoje divadelné videnie preniesla aj na filmové 

plátno v snímke Ulica v Palerme. Film uvedie jeden z protagonistov snímky Carmine Maringola, 

ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy Dante Zodratá z kože v 

Slovenskom národnom divadle,“ povedala zostavovateľka programu Adriana Šulíková 

z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film Europe, 

Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou slovenských filmových klubov a Kinom Lumière. 

http://www.kinema.sk/novinka/17867/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-tvorbu-rezisera-paola-sorrentina.htm
http://www.kinema.sk/novinka/17867/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-tvorbu-rezisera-paola-sorrentina.htm
http://www.kinema.sk/novinka/17867/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-tvorbu-rezisera-paola-sorrentina.htm#diskusia
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Tvorbu Paola Sorrentina slovenské publikum pozná. S výnimkou najnovšieho filmu Loro (Oni), 

ktorý mal premiéru v Taliansku len pred pár dňami, bude uvedených všetkých jeho sedem 

filmov. Komplexný pohľad na režisérovu hranú tvorbu ponúknu lektorské úvody filmového 

estetika Juraja Oniščenka z Katedry estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. 

„Zvykli sme si, že Dolcevitaj je už tradične prehliadkou toho najlepšieho, čo talianska kultúra 

môže svetu v súčasnosti ponúknuť. Z filmového hľadiska však tentokrát ide o trochu viac. 

Cinevitaj si povedalo, že nejde len o to, ukázať zahraničiu to najlepšie, čo sa v Taliansku spravilo, 

ale dôrazom na tvorbu Paola Sorrentina ukazuje svetu to svetové, čo Taliansko ponúka,“ povedal 

Juraj Oniščenko a pripomenul, že ide o na Slovensku historicky prvú kompletnú 

retrospektívu jedného z najatraktívnejších súčasných európskych režisérov. 

 „Spoločnosť Film Europe môže rozhodnutie Talianskeho inštitútu zaradiť do tohtoročného 

Cinevitaj sekciu Sorrentinových snímok iba privítať, keďže šesť zo siedmych je z nášho 

portfólia,“ povedala k dramaturgii prehliadky Dagmar Krepopová, PR manažérka Film Europe. 

Paolo Sorrentino získal najväčšie uznanie a pozornosť verejnosti oscarovým filmom Veľká 

nádhera, v ktorom sa v najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére 

talianskeho filmu. Avšak už jeho prvý hraný film Prebytočný človek (7. jún 2016, 20.00 hod.) 

mu v roku 2001 priniesol pozornosť odbornej kritiky a niekoľko cien. Hlavnú úlohu zveril dovtedy 

prevažne divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je dnes neoddeliteľnou súčasťou celej 

jeho tvorby. Film Následky lásky (8. jún 2016, 20.00 hod.) opisuje tajomný a rutinný život 

päťdesiatnika Tita, dobehnutého vlastnou minulosťou. Film sa vďaka hereckému výkonu Servilla, 

precíznej obrazovej štylizácii a podmanivej hudbe stáva vizuálne opojným zážitkom. Groteskne 

štylizovaný Rodinný priateľ (9. jún 2016, 20.00 hod.) je tretím Sorrentinovým filmom. Témou 

a spracovaním nadväzuje na predchádzajúce snímky. Príbeh peniazmi posadnutého starého 

úžerníka Geremia je opäť nakrútený s veľkým dôrazom na estetickú stránku obrazu a tak 

privádza klasickú postavu Harpagóna do 21. storočia. Svoju výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo 

filme Božský (10. jún 2016, 20.00 hod.). Ide o portrét Giulia Andreottiho, ktorý takmer štyridsať 

rokov dominoval talianskej politickej scéne. Film získal v roku 2008 cenu poroty v Cannes 

a ďalších vyše tridsať významných filmových cien. Opäť fascinuje nielen štylizovaným, výtvarným 

obrazom, ale aj bohatým filmovým jazykom vyrovnávajúcim sa s nesmiernou šírkou politického 

obsahu.  

Súčasťou prehliadky budú aj novšie a slovenskému divákovi známejšie filmy Tu to musí 

byť (11. jún 2016, 20.00 hod.), Veľká nádhera (12. jún 2016, 20.00 hod.) a Mladosť (13. jún 

2016, 20.00 hod.), ktoré v kontexte celej Sorrentinovej tvorby môžeme vnímať ako vyvrcholenie 

jeho posadnutosti obrazovou dokonalosťou, za ktorou sa ako pod maskou ukrývajú jeho 

osamotení melancholickí hrdinovia odmietajúci sa vzdať naplnenia zmyslu života. 

Dokumentárny film Giacoma Durziho Ferrante Fever je putovaním, ktoré začína v Amerike a 

končí v uličkách Neapola,  je to pohľad na dielo Eleny Ferrante prostredníctvom miest, ktoré sú 

dejiskom jej románov a cez pohľad a interpretáciu významných osobností, ktoré sú zároveň jej 
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obdivovateľmi aj kritikmi. „Tento film sa zrodil z vášne, ktorú prechovávam ku knihám Eleny 

Ferrante a z túžby preskúmať jej dielo v jeho komplexnosti. Je to pokus o zamyslenie sa nad 

úspechom Eleny Ferrante a jeho dôvodmi bez toho, aby sme sa nechali uniesť „bulvárnou 

snahou“ o pátranie po neznámej identite a zároveň sme sa snažili vyhnúť jednoduchému 

zdokumentovaniu faktografie. Našou výzvou bolo vyrozprávanie príbehu, ktorý možno nechcel 

byť vyrozprávaný,“ povedal režisér. Film je na programe 18. júna 2018 o 20.00 hod. 

Po úspechu filmu Gomorra sa režisér Matteo Garrone opäť vrátil k neapolskej téme a v roku 2011 

nakrútil komédiu zo sveta Neapolčanov, ktorých myslenie, vkus a predstavu o šťastí silne 

ovplyvňuje televízia. Film Reality show, ktorý sa objaví v programe festivalu taktiež v slovenskej 

premiére 22. júna 2018 o 20.00 hod., je príbehom Luciana, majiteľa prosperujúcej rybárskej 

reštaurácie v srdci Neapola. Má krásnu ženu, šťastnú rodinu, je obľúbený, dobre tancuje a rád sa 

predvádza. Keď sa na podnet rodiny prihlási do populárnej reality show Big Brother, natoľko 

uverí svojej predstave o sláve a bohatstve, až stratí zmysel pre realitu. Film získal na festivale 

v Cannes v roku 2012 hlavnú cenu poroty ako aj mnoho iných talianskych i medzinárodných cien. 

Čerstvou správou je, že Garroneho najnovší film Dogman získal na nedávno skončenom festivale 

v Cannes Cenu za najlepší mužský herecký výkon pre Marcella Fonte. 

Záver prehliadky bude v pondelok 22. júna 2018 o 20.00 hod. patriť najnovšiemu filmu taliansko-

tureckého režiséra Ferzana Ozpetka, ktorý je slovenskému publiku dobre známy 

z filmov Ignoranti, Okno naproti, či Neriadené strely. Jeho najnovší film Temný Neapol je 

thrillerom, melodrámou, milostnou a rodinnou drámou zároveň. Režisér v ňom chcel vzdať hold 

magickému a neuchopiteľnému mestu a na pomoc si prizval dvoch výnimočných hercov: 

Giovannu Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so sebavedomým a zvodným 

mladíkom naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú úplne iný spád, 

akoby divák a zrejme aj hrdinovia príbehu očakávali. Adriana sa stáva súčasťou zločinu a 

následne sa ocitá v centre pátrania, uprostred znepokojujúcich okolností tajomného 

a zmyselného Neapola, ktorý ukrýva tajomstvo jej života. "Rozprávam o tajomstvách mesta, 

ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je pohanské a sväté zároveň,“ komentuje režisér filmu, ktorý 

získal dvoch Donatellových Dávidov. 
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https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/471558-dolce-vitaj-priblizi-aj-

neznameho-sorrentina/ 

Dolce vitaj priblíži aj neznámeho 
Sorrentina 
David Hangonyi, autor študuje na SOŠ masmediálnych a informačných 

štúdií 31.05.2018 15:30 

  

 
Festival ponúkne aj Sorrentinov film Rodinný priateľ (2006).Autor: Medusa Distribuzione 

Tohtoročný festival talianskej kultúry Dolce vitaj predstaví 

počas júna najmä farebnú atmosféru temperamentného 

Neapola. Súčasné talianske umenie zastúpia v Bratislave 

filmy, divadlo, dizajn, fotografia, hudba, literatúra aj 

gastronómia. 

Festival otvorí výstava Vynaliezavosť a krása. Jej cieľom je poukázať 

na výnimočné postavenie a originalitu talianskeho dizajnu 

prostredníctvom fotografií Mira Zagnoliho, ktorý sa podieľal aj na 

tvorbe reklamných kampaní mnohých známych značiek. V priestoroch 

Dvorany Ministerstva kultúry SR bude do 18. júna. „Vďaka Zagnoliho 

práci sa diela dizajnu stávajú súčasťou príbehu, ktorý nie je iba 

scénickou myšlienkou, ale komplexnejšou a tajomnejšou zápletkou 

o skutočnom živote vecí,“ pozývajú organizátori. S festivalom sa 

https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/471558-dolce-vitaj-priblizi-aj-neznameho-sorrentina/
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/471558-dolce-vitaj-priblizi-aj-neznameho-sorrentina/
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tradične spája aj otvárací koncert. V poradí 11. ročník podujatia otvorí 

klavirista a hudobný skladateľ Bruno Bavota. 

Jedna z Bavotových skladieb zaznela aj v seriáli Mladý pápež. Ten 

nakrútil oscarový neapolský režisér Paolo Sorrentino, ktorého tvorbu 

festival tiež predstaví počas filmovej prehliadky v kine Lumiere. 

O lektorské úvody k jeho filmom sa postará filmový estetik Juraj 

Oniščenko. „Budeme premietať dokopy sedem celovečerných filmov. 

Okrem jeho najnovšieho dvojdielneho projektu, ktorý mal pred pár 

dňami premiéru v Taliansku, budeme sledovať jeho kompletnú 

kinematografiu od prvých filmov. Treba pochváliť organizátorov 

z Talianskeho kultúrneho inštitútu, pretože viaceré ešte na Slovensku 

neboli vôbec uvedené vôbec,“ povedal Pravde Oniščenko, ktorý by 

chcel upozorniť najmä na vizuálnu stránku Sorrentinových filmov. 

„Je naozaj jedinečná. Sorrentino je v tom svetová špička. Dynamickú 

kameru si môžme všimnúť už v jeho prvých filmoch. Zo statívu natočil 

len veľmi málo záberov,“ povedal. Okrem Sorrentina ponúkne filmová 

prehliadka aj filmy Mattea Garroneho (Reality Show), Ferzana 

Ozpeteka (Temný Neapol) či pohľad dokumentaristu Giacoma 

Durziho na dielo Eleny Ferrante (Ferrante Fever). Divadelná časť 

festivalu ponúkne 6. júna v v SND hru Zodratá z kože od známej 

talianskej režisérky a dramatičky Emmy Dante. 

"Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom 

rozprávača. Ten nakoniec splynie s postavami – mužmi, ktorí sa 

ocitnú v ženských úlohách presne podľa vzoru divadelnej tradície 

18. storočia a vyrozprávajú nám príbeh dvoch starien a kráľa. Humor, 

lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami tejto rozprávky, ktorá 

sa snaží osloviť všetkých, ktorí dokázali zostarnúť a pritom 

nedospeli,” povedala o inscenácii Emma Dante. 

Festival Dolce vitaj ponúkne v Bratislave do konca júna ešte aj 

viacero ďalších podujatí. Medzi nimi napríklad aj besedu so 

spisovateľkou Donatellou Di Pietrantonio, ktorá v kníhkupectve 

Martinus 20. júna porozpráva o svojej knihe Tá, čo sa vracia. 
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https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-

portret-talianskeho-politika-g-

andreottihohttps://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-

sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottiho 

 Kultúra  
 31.05.2018 09:04 

Dobré filmy v meste: Cinevitaj uvedie aj 

Sorrentinov portrét talianskeho politika G. 

Andreottiho 

   

 

Zdroj: TASR 

Na magický Neapol a tvorbu hrdého Neapolčana, momentálne 

najslávnejšieho talianskeho režiséra Paola Sorrentina zaostrí filmová 

prehliadka Cinevitaj. Medzi 11 titulmi, ktoré prinesie v rámci júnového 

festivalu Dolce Vitaj do Bratislavy, nechýbajú slovenské premiéry. 

Giacoma Durziho Ferrante Fever, ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa neapolská sága 

spisovateľky Eleny Ferrante stala svetovým literárnym fenoménom. 

https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottihohttps:/www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottiho
https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottihohttps:/www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottiho
https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottihohttps:/www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottiho
https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottihohttps:/www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49697-cinevitaj-uvedie-aj-sorrentinov-portret-talianskeho-politika-g-andreottiho
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Prehliadku otvorí (5. 6.) film osobnosti súčasného talianskeho divadla Emmy Dante, ktorá 

svoje divadelné videnie preniesla aj na filmové plátno v snímke Ulica v Palerme.  

Fanúšikovia tvorby Paola Sorrentina sa môžu tešiť na všetkých jeho sedem filmov s 

výnimkou najnovšieho titulu Loro (Oni), ktorý mal premiéru v Taliansku len pred pár dňami. 

Komplexný pohľad na režisérovu hranú tvorbu ponúknu lektorské úvody filmového estetika 

Juraja Oniščenka z Katedry estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorý 

pripomína, že v prípade prezentácie Sorrentinovej tvorby "ide o na Slovensku historicky prvú 

kompletnú retrospektívu jedného z najatraktívnejších súčasných európskych režisérov". 

Paolo Sorrentino získal najväčšie uznanie oscarovým filmom Veľká nádhera, v ktorom sa v 

najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére talianskeho filmu. Avšak už 

jeho prvý hraný film Prebytočný človek mu v roku 2001 získal pozornosť odbornej kritiky a 

niekoľko cien. Hlavnú úlohu zveril dovtedy prevažne divadelnému hercovi Tonnymu 

Servillovi, ktorý je dnes neoddeliteľnou súčasťou celej jeho tvorby. Návštevníci prehliadky ho 

uvidia aj vo filme Následky lásky, ktorý opisuje tajomný a rutinný život päťdesiatnika Tita, 

dobehnutého vlastnou minulosťou. 

Groteskne štylizovaný Rodinný priateľ je tretím Sorrentinovým filmom. Témou a 

spracovaním nadväzuje n predchádzajúce snímky. Príbeh peniazmi posadnutého starého 

úžerníka Geremia je opäť nakrútený s veľkým dôrazom na estetickú stránku obrazu, a tak 

privádza klasickú postavu Harpagona do 21. storočia. 

Svoju výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo filme Božský. Ide o portrét Giulia Andreottiho, 

ktorý takmer 40 rokov dominoval talianskej politickej scéne. Film získal v roku 2008 cenu 

poroty v Cannes a ďalších vyše 30 významných filmových ocenení. 

Súčasťou prehliadky budú aj novšie a slovenskému divákovi známejšie filmy Tu to musí byť, 

Veľká nádhera a Mladosť. 

Cinevitaj organizuje Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s Film Europe, 

Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou slovenských filmových klubov a Kinom 

Lumiére. 

(TASR )  
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https://kultura.sme.sk/c/20839020/priznala-vsetko-len-svoju-tvar-nie-elena-

ferrante-je-zahadou-modernej-literatury.html?ref=w_neprehl 

Priznala všetko, len svoju tvár nie. Elena 

Ferrante je záhadou modernej literatúry 

O tajomnej talianskej spisovateľke sú stále dohady, vznikol o nej aj film. 

31. máj 2018 o 13:09 KRISTÍNA KÚDELOVÁ 

Z nórskej obálky knihy Príbeh nového priezviska.(Zdroj: NRK) 

Písmo:A-|A+
080 

BRATISLAVA. Je to tajomstvo, ktoré niektorým ľuďom nedá spávať. Literárna senzácia, 

ktorú sa svet márne pokúša rozlúsknuť. hrať video 

https://kultura.sme.sk/c/20839020/priznala-vsetko-len-svoju-tvar-nie-elena-ferrante-je-zahadou-modernej-literatury.html?ref=w_neprehl
https://kultura.sme.sk/c/20839020/priznala-vsetko-len-svoju-tvar-nie-elena-ferrante-je-zahadou-modernej-literatury.html?ref=w_neprehl
https://www.sme.sk/aut/162/kristina-kudelova
https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/6/33/3343096/3343096_1200x.jpeg?rev=4
https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/6/33/3343096/3343096_1200x.jpeg?rev=4
https://kultura.sme.sk/diskusie/3305052/1/priznala-vsetko-len-svoju-tvar-nie-elena-ferrante-je-zahadou-modernej-literatury.html
https://kultura.sme.sk/diskusie/3305052/1/priznala-vsetko-len-svoju-tvar-nie-elena-ferrante-je-zahadou-modernej-literatury.html
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PREČÍTAJTE SI TIEŽ:Novým literárnym 

fenoménom je Elena Ferrante. Prečo ju všetci čítajú? 

Talianska spisovateľka Elena Ferrante predáva so svojou neapolskou ságou o priateľstve 

milióny výtlačkov vo všetkých možných jazykoch, ale nikto z jej čitateľov nevie, kto vlastne 

je. 

Elena Ferrante neexistuje, je to pseudonym. Ten, kto knihu Moja geniálna priateľka a jej 

pokračovania napísal, nechcel byť súčasťou žiadnej publicity ani promo akcií. Netúžil po 

sláve, nechcel hovoriť o sebe a vidieť svoju fotku v novinách. 

Preto vždy, keď je v kníhkupectvách ďalšia a nová Ferrante, príde niekto, kto horlivo pátra po 

jej skutočnej identite a povie, že ju odhalil. 

Zaručených teórií je už viac. 

Mohla ohroziť prezidentskú kampaň 

 

 

Čítajte viac: https://kultura.sme.sk/c/20839020/priznala-vsetko-len-svoju-tvar-nie-elena-

ferrante-je-zahadou-modernej-literatury.html#ixzz5IFpDnmgH 

 

 

 

 

http://kultura.sme.sk/c/20664476/novym-literarnym-fenomenom-je-elena-ferrante-preco-ju-vsetci-citaju.html?ref=av-left
http://kultura.sme.sk/c/20664476/novym-literarnym-fenomenom-je-elena-ferrante-preco-ju-vsetci-citaju.html?ref=av-left
http://dovolenka.sme.sk/taliansko
https://kultura.sme.sk/c/20839020/priznala-vsetko-len-svoju-tvar-nie-elena-ferrante-je-zahadou-modernej-literatury.html#ixzz5IFpDnmgH
https://kultura.sme.sk/c/20839020/priznala-vsetko-len-svoju-tvar-nie-elena-ferrante-je-zahadou-modernej-literatury.html#ixzz5IFpDnmgH
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SME, 1. jún 2018 

"Horúčka s názvom Elena Ferrante." 
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PORTÁL SND, jún 2018 
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https://kuultur.com/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-magicky-neapol-a-

tvorbu-paola-sorrentina/ 

 

  

Filmová prehliadka Cinevitaj sa zameria na 

magický Neapol a tvorbu Paola Sorrentina 

 

By  

KUULTUR COM 
. Published on 01/06/2018. 

Filmová prehliadka CINEVITAJ sa zameria na magický Neapol a tvorbu hrdého Neapolčana, 

momentálne najslávnejšieho talianskeho režiséra Paola Sorrentina. Medzi filmami, ktoré 

odkrývajú jedinečnosť Neapola, mesta kontrastov, patria aj slovenské premiéry, medzi nimi 

novinka Ferzana Ozpeteka Temný Neapol a dokument režiséra Giacoma Durziho Ferrante 

Fever, ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa neapolská sága spisovateľky Eleny Ferrante 

https://kuultur.com/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-magicky-neapol-a-tvorbu-paola-sorrentina/
https://kuultur.com/filmova-prehliadka-cinevitaj-sa-zameria-na-magicky-neapol-a-tvorbu-paola-sorrentina/
https://kuultur.com/author/kuultur/
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stala svetovým literárnym fenoménom. Kolekcia 11 talianskych filmov je súčasťou festivalu 

DOLCE VITAJ a bude sa konať od 5. do 25. júna 2018 v Kine Lumière. 

„Prehliadku v utorok 5. júna otvorí o 19.30 hod. film jednej z najvýznamnejších osobností 

súčasného talianskeho divadla Emmy Dante, ktorá svoje divadelné videnie preniesla aj na 

filmové plátno v snímke Ulica v Palerme. Film uvedie jeden z protagonistov snímky Carmine 

Maringola, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy Dante Zodratá z 

kože v Slovenskom národnom divadle,“ povedala zostavovateľka programu Adriana Šulíková 

z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film Europe, 

Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou slovenských filmových klubov a Kinom 

Lumière. 

Tvorbu Paola Sorrentina slovenské publikum pozná. S výnimkou najnovšieho filmu Loro 

(Oni), ktorý mal premiéru v Taliansku len pred pár dňami, bude uvedených všetkých jeho 

sedem filmov. Komplexný pohľad na režisérovu hranú tvorbu ponúknu lektorské úvody 

filmového estetika Juraja Oniščenka z Katedry estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského. „Zvykli sme si, že Dolcevitaj je už tradične prehliadkou toho najlepšieho, čo 

talianska kultúra môže svetu v súčasnosti ponúknuť. Z filmového hľadiska však tentokrát ide 

o trochu viac. Cinevitaj si povedalo, že nejde len o to, ukázať zahraničiu to najlepšie, čo sa 

v Taliansku spravilo, ale dôrazom na tvorbu Paola Sorrentina ukazuje svetu to svetové, čo 

Taliansko ponúka,“ povedal Juraj Oniščenko a pripomenul, že ide o na Slovensku historicky 

prvú kompletnú retrospektívu jedného z najatraktívnejších súčasných európskych režisérov. 

„Spoločnosť Film Europe môže rozhodnutie Talianskeho inštitútu zaradiť do tohtoročného 

Cinevitaj sekciu Sorrentinových snímok iba privítať, keďže šesť zo siedmych je z nášho 

portfólia,“ povedala k dramaturgii prehliadky Dagmar Krepopová, PR manažérka Film 

Europe. 

Paolo Sorrentino získal najväčšie uznanie a pozornosť verejnosti oscarovým filmom Veľká 

nádhera, v ktorom sa v najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére 

talianskeho filmu. Avšak už jeho prvý hraný film Prebytočný človek (7. jún 2016, 20.00 hod.) 

mu v roku 2001 priniesol pozornosť odbornej kritiky a niekoľko cien. Hlavnú úlohu zveril 

dovtedy prevažne divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je dnes neoddeliteľnou 

súčasťou celej jeho tvorby. Film Následky lásky (8. jún 2016, 20.00 hod.) opisuje tajomný 

a rutinný život päťdesiatnika Tita, dobehnutého vlastnou minulosťou. Film sa vďaka 

hereckému výkonu Servilla, precíznej obrazovej štylizácii a podmanivej hudbe stáva vizuálne 

opojným zážitkom. Groteskne štylizovaný Rodinný priateľ (9. jún 2016, 20.00 hod.) je tretím 

Sorrentinovým filmom. Témou a spracovaním nadväzuje na predchádzajúce snímky. Príbeh 

peniazmi posadnutého starého úžerníka Geremia je opäť nakrútený s veľkým dôrazom na 

estetickú stránku obrazu a tak privádza klasickú postavu Harpagóna do 21. storočia. Svoju 

výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo filme Božský (10. jún 2016, 20.00 hod.). Ide o portrét 

Giulia Andreottiho, ktorý takmer štyridsať rokov dominoval talianskej politickej scéne. Film 

získal v roku 2008 cenu poroty v Cannes a ďalších vyše tridsať významných filmových 

cien. Opäť fascinuje nielen štylizovaným, výtvarným obrazom, ale aj bohatým filmovým 

jazykom vyrovnávajúcim sa s nesmiernou šírkou politického obsahu.  

Súčasťou prehliadky budú aj novšie a slovenskému divákovi známejšie filmy Tu to musí byť 

(11. jún 2016, 20.00 hod.), Veľká nádhera (12. jún 2016, 20.00 hod.) a Mladosť (13. jún 

2016, 20.00 hod.), ktoré v kontexte celej Sorrentinovej tvorby môžeme vnímať ako 

vyvrcholenie jeho posadnutosti obrazovou dokonalosťou, za ktorou sa ako pod maskou 
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ukrývajú jeho osamotení melancholickí hrdinovia odmietajúci sa vzdať naplnenia zmyslu 

života. 

Dokumentárny film Giacoma Durziho Ferrante Fever je putovaním, ktoré začína v Amerike a 

končí v uličkách Neapola, je to pohľad na dielo Eleny Ferrante prostredníctvom miest, ktoré 

sú dejiskom jej románov a cez pohľad a interpretáciu významných osobností, ktoré sú zároveň 

jej obdivovateľmi aj kritikmi. „Tento film sa zrodil z vášne, ktorú prechovávam ku knihám 

Eleny Ferrante a z túžby preskúmať jej dielo v jeho komplexnosti. Je to pokus o zamyslenie 

sa nad úspechom Eleny Ferrante a jeho dôvodmi bez toho, aby sme sa nechali uniesť 

„bulvárnou snahou“ o pátranie po neznámej identite a zároveň sme sa snažili vyhnúť 

jednoduchému zdokumentovaniu faktografie. Našou výzvou bolo vyrozprávanie príbehu, 

ktorý možno nechcel byť vyrozprávaný,“ povedal režisér. Film je na programe 18. júna 2018 

o 20.00 hod. 

Po úspechu filmu Gomorra sa režisér Matteo Garrone opäť vrátil k neapolskej téme a v roku 

2011 nakrútil komédiu zo sveta Neapolčanov, ktorých myslenie, vkus a predstavu o šťastí 

silne ovplyvňuje televízia. Film Reality show, ktorý sa objaví v programe festivalu taktiež 

v slovenskej premiére 22. júna 2018 o 20.00 hod., je príbehom Luciana, majiteľa 

prosperujúcej rybárskej reštaurácie v srdci Neapola. Má krásnu ženu, šťastnú rodinu, je 

obľúbený, dobre tancuje a rád sa predvádza. Keď sa na podnet rodiny prihlási do populárnej 

reality show Big Brother, natoľko uverí svojej predstave o sláve a bohatstve, až stratí zmysel 

pre realitu. Film získal na festivale v Cannes v roku 2012 hlavnú cenu poroty ako aj mnoho 

iných talianskych i medzinárodných cien. Čerstvou správou je, že Garroneho najnovší film 

Dogman získal na nedávno skončenom festivale v Cannes Cenu za najlepší mužský herecký 

výkon pre Marcella Fonte. 

Záver prehliadky bude v pondelok 22. júna 2018 o 20.00 hod. patriť najnovšiemu filmu 

taliansko-tureckého režiséra Ferzana Ozpetka, ktorý je slovenskému publiku dobre známy 

z filmov Ignoranti, Okno naproti, či Neriadené strely. Jeho najnovší film Temný Neapol je 

thrillerom, melodrámou, milostnou a rodinnou drámou zároveň. Režisér v ňom chcel vzdať 

hold magickému a neuchopiteľnému mestu a na pomoc si prizval dvoch výnimočných hercov: 

Giovannu Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so sebavedomým a 

zvodným mladíkom naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú 

úplne iný spád, akoby divák a zrejme aj hrdinovia príbehu očakávali. Adriana sa stáva 

súčasťou zločinu a následne sa ocitá v centre pátrania, uprostred znepokojujúcich okolností 

tajomného a zmyselného Neapola, ktorý ukrýva tajomstvo jej života. „Rozprávam 

o tajomstvách mesta, ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je pohanské a sväté zároveň,“ komentuje 

režisér filmu, ktorý získal dvoch Donatellových Dávidov. 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo 

Talianskej republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s. 

Viac informácií ponúka stránka http://www.iicbratislava.esteri.it 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
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https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura/165888/festival-dolce-vitaj-sa-dnes-zacal-v-

bratislave 

Festival Dolce vitaj sa dnes začal v Bratislave 

Kultúra 

 

01. 06. 2018 13:37 

Dnes sa v Bratislave začal už jedenásty ročník festivalu talianskej kultúry s názvom Dolce vitaj. Aktuálne 

je zameraný na slnečný Neapol. O festivalových podujatiach hovorí Michal Herceg s Adrianou Šulíkovou z 

Talianskeho kultúrneho inštitútu. 

Festival Dolce vitaj sa dnes začal v Bratislave 

  

00:00 

04:30 

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači. 

Stiahnuť audio súbor 

Ako sme počuli, jedenásty ročník festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj sa začal práve dnes. Výstavy, 

divadelné predstavenia, knižné prezentácie či gastronomické trhy môžete navštíviť počas celého júna. 

  

Autor: Michal Herceg; Foto: Dolce vitaj 

 

 

 

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura/165888/festival-dolce-vitaj-sa-dnes-zacal-v-bratislave
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura/165888/festival-dolce-vitaj-sa-dnes-zacal-v-bratislave
https://www.rtvs.sk/formulare/nahlasenie-chyby-v-prehravaci?ref=ref
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0015/001580/00158019-1.mp3
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Rádio Viva 

Pozvánka na festoval, Adriana Šulíková 

2., 3., 4. 6. 2018 (3x vo vysielaní Rádia Viva) 
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https://bratislava.dnes24.sk/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-

talianskeho-dizajnu-299524https://bratislava.dnes24.sk/festival-dolce-vitaj-predstavi-

tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu-299524 

Festival Dolce Vitaj predstaví tradíciu aj 

súčasnosť talianskeho dizajnu 
Jedenásty ročník podujatia ponúkne koncerty, divadlo, literatúru, filmovú prehliadku 

Cinevitaj a ochutnávku talianskej gastronómie. 
3. jún 2018 

3FOTKY 

Zdroj: Dolce Vitaj 

Júnový festival Dolce Vitaj predstaví aj rôzne podoby talianskeho dizajnu. Od filmového 

dokumentu o architektovi a dizajnérovi Gió Pontim, cez rokmi overené dizajnérske značky vo 

fotografiách Mira Zagnoliho, až po tvorbu súčasného dizajnéra Francesca Paceho, ktorý spája 

dve silné témy tohtoročného festivalu – Neapol a dizajn. 

Bohatý program 

V poradí 11. ročník podujatia ponúkne koncerty, divadlo, literatúru, filmovú prehliadku 

Cinevitaj a ochutnávku talianskej gastronómie. 

https://bratislava.dnes24.sk/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu-299524https:/bratislava.dnes24.sk/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu-299524
https://bratislava.dnes24.sk/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu-299524https:/bratislava.dnes24.sk/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu-299524
https://bratislava.dnes24.sk/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu-299524https:/bratislava.dnes24.sk/festival-dolce-vitaj-predstavi-tradiciu-aj-sucasnost-talianskeho-dizajnu-299524
https://bratislava.dnes24.sk/galeria/dolce-vitaj-73839?articleId=299524
https://bratislava.dnes24.sk/galeria/dolce-vitaj-73839?articleId=299524
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„Otvárací koncert bude patriť klaviristovi a hudobnému skladateľovi Brunovi Bavotovi, 

uskutoční sa 4. júna o 19:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Vstup 

je voľný,“ informovala PR manažérka Zuzana Golianová. 

OBSAH POKRAČUJE POD REKLAMOU 

Vernisáž výstavy Vynaliezavosť a krása – Taliansky dizajn vo fotografii Mira Zagnoliho sa 

uskutoční v piatok 1. júna o 16:30 hod. v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR. „Jej 

cieľom je poukázať na výnimočné postavenie a originalitu talianskeho dizajnu a potrvá do 

19. júna, vstup je voľný,“ doplnila s tým, že v rovnaký deň predstaví režisérka Francesca 

Molteni osobne svoj dokumentárny film Amare Gió Ponti/Zaľúbení do Gióa Pontiho, 

venovaný veľkému milánskemu dizajnérovi. 

„Ako reprezentant moderny čelil hrozbe úplného nezáujmu a upadnutia do zabudnutia. 

Jedným zo zámerov tvorcov filmu bolo odhaliť opodstatnenosť nedávneho znovuobjavenia 

tejto osobnosti ako architekta európskeho a medzinárodného formátu,“ poznamenala 

k filmovému portrétu zakladateľa talianskeho dizajnu ante litteram, ktorý predbehol svoju 

dobu a počas vyše polstoročnej tvorby s nevyčerpateľnou energiou experimentoval s umením, 

remeslami, predmetmi, architektúrou a rôznymi materiálmi. Film premietnu v rámci Dní 

architektúry a dizajnu (DAAD) na Fakulte architektúry STU. 

Bratislava Design Week 

Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude neapolský dizajnér 

Francesco Pace. Život v blízkosti aktívnej sopky Vezuv a ďalších elementov, najmä folklóru a 

tradície, ovplyvnili jeho diela, v ktorých je badateľný vzťah medzi remeslom a prostredím, 

v ktorom dizajnér žije. Jeho práce boli vystavené napríklad na Trienále v Miláne, 

v MADRE – Museo di Arte Donna Regina di Napoli a v Múzeu Bröhan v Berlíne. 

Bratislavská výstava sa uskutoční od 7. do 11. júna v Zoya Gallery. 

Festival Dolce Vitaj organizujú Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, veľvyslanectvo 

Talianskej republiky a Taliansko-slovenská obchodná komora pod záštitou Ministerstva 

kultúry SR a bratislavského primátora Iva Nesrovnala. 
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https://www.tyzden.sk/lifestyle/48590/treba-232018/ 

Treba 23/2018 
.lifestyle .treba, 3. 6. 2018 

TREBA VIDIEŤ Vojnu a mier ● TREBA SKÚMAŤ identitu ● TREBA 
SA ZOZNÁMIŤ S Emmou Dante ● TREBA POZNAŤ viac než 
suseda ● TREBA SA POZERAŤ V TELKE Psychoterapia po nórsky 

TREBA SKÚMAŤ identitu 

Identita je témou festivalu Bratislava Design Week (BADW) v roku 2018. 

Nielen preto, že rok 2018 je rok výročí udalostí, ktoré zásadne definovali 

naše moderné dejiny, ale aj preto, lebo identita je zaujímavá vrstva v 

individuálnych dizajnérskych príbehoch. Je predsa dobré vedieť, kto sme a 

prečo to robíme. Hostia festivalu, ktorý sa začína už tento štvrtok: Ferréol 

Babin (Francúzsko), Kirsi Enkovaara (Fínsko), Jakob Oredsson (Švédsko), 

Odd Matter (Holandsko), Herrmann a Coufal (Česká rep.), Francesco Pace 

(Taliansko, Holandsko), Zsanett Szirmay (Maďarsko). Nová edícia výstav z 

dejín dizajnu/ Majstri: Peter Lehocký. Výstavy medzinárodných hostí aj 

súčasných slovenských dizajnérov, značiek a výrobcov, site specific 

inštalácie, prednášky, koncerty, performancie, Fashion situácia, Tabuľa, 

workshopy pre deti a oveľa viac.  

www.bratislavadesignweek.sk 

TREBA SA ZOZNÁMIŤ S Emmou Dante   

Emma Dante je jednou z najpozoruhodnejších osobností súčasného 

talianskeho divadla a my máme možnosť sa s ňou po 12 rokoch opäť 

bližšie zoznámiť v rámci festivalu Dolce Vitaj. Silné ľudské príbehy, 

miešanie tragiky a komiky s mágiou, sociálny aspekt, sicílske nárečie a 

rytmus – to sú charakteristické znaky jej tvorby. Voľnú adaptáciu 

neapolského príbehu zo 17. storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti 

Zodratá z kože uvedú v Štúdiu SND 6. júna  o 19.30 hod. Emmu Dante 

bližšie predstaví aj film Ulica v Palerme (Via Castellana Bandiera), ktorým 

sa v utorok 5. 

  

https://www.tyzden.sk/lifestyle/48590/treba-232018/
https://www.tyzden.sk/lifestyle/
https://www.tyzden.sk/lifestyle/
http://www.bratislavadesignweek.sk/
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TÝŽDEŇ, 5. 6. 2018 
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https://bratislava.sme.sk/c/20842297/prehliadku-cinevitaj-otvara-film-emmy-dante-

ulica-v-palerme.html 

Prehliadku Cinevitaj otvára film Emmy 

Dante Ulica v Palerme 

Prehliadku zameranú na magický Neapol a tvorbu režiséra Paola Sorrentina štartuje 
film osobnosti súčasného talianskeho divadla Emmy Dante. 

5. jún 2018 o 7:15 TASR 

Ilustračné foto(Zdroj: Iva Zigová) 

BRATISLAVA. V bratislavskom Kine Lumiére sa v utorok začína filmová prehliadka 

Cinevitaj. Podujatie je súčasťou festivalu Dolce Vitaj a premietne 11 titulov. 

Prehliadku zameranú na magický Neapol a tvorbu momentálne najslávnejšieho talianskeho 

režiséra Paola Sorrentina štartuje film osobnosti súčasného talianskeho divadla Emmy Dante, 

ktorá svoje divadelné videnie preniesla aj na filmové plátno v snímke Ulica v Palerme. 

"Film uvedie jeden z protagonistov snímky Carmine Maringola, ktorý sa o deň neskôr 

predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy Dante Zodratá z kože v Slovenskom národnom 

divadle," informovala zostavovateľka programu Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho 

inštitútu v Bratislave, ktorý Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film Europe, Slovenským 

filmovým ústavom a Asociáciou slovenských filmových klubov. 

ČLÁNOK POKRAČUJE POD VIDEO REKLAMOU 

Video reklama 
 

https://bratislava.sme.sk/c/20842297/prehliadku-cinevitaj-otvara-film-emmy-dante-ulica-v-palerme.html
https://bratislava.sme.sk/c/20842297/prehliadku-cinevitaj-otvara-film-emmy-dante-ulica-v-palerme.html
https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/0/29/2963110/2963110_1200x.jpeg?rev=3
https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/0/29/2963110/2963110_1200x.jpeg?rev=3
https://bratislava.sme.sk/c/20842297/prehliadku-cinevitaj-otvara-film-emmy-dante-ulica-v-palerme.html
https://bratislava.sme.sk/c/20842297/prehliadku-cinevitaj-otvara-film-emmy-dante-ulica-v-palerme.html
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Prehrať video 

V slovenskej premiére uvidia diváci dokument režiséra Giacoma Durziho Ferrante Fever, 

ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa neapolská sága spisovateľky Eleny Ferrante stala 

svetovým literárnym fenoménom, a tiež najnovší film taliansko-tureckého režiséra Ferzana 

Ozpetka Temný Neapol, ktorý je thrillerom, melodrámou, milostnou a rodinnou drámou 

zároveň. 

Režisér v ňom chcel vzdať hold magickému mestu a na pomoc si prizval dvoch hercov - 

Giovannu Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so sebavedomým a 

zvodným mladíkom naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú iný 

spád. 

Adriana sa stáva súčasťou zločinu a následne sa ocitá v centre pátrania, uprostred 

znepokojujúcich okolností tajomného a zmyselného Neapola, ktorý ukrýva tajomstvo jej 

života. 

"Rozprávam o tajomstvách mesta, ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je pohanské a sväté 

zároveň," dodáva režisér filmu, ktorý získal dvoch Donatellových Dávidov. 

V programe figuruje sedem filmov Paola Sorrentina. Komplexný pohľad na režisérovu hranú 

tvorbu ponúknu lektorské úvody filmového estetika Juraja Oniščenka. 

Sorrentino získal najväčšie uznanie oscarovým filmom Veľká nádhera, v ktorom sa v 

najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére talianskeho filmu. Avšak už 

jeho prvý hraný film Prebytočný človek mu v roku 2001 získal pozornosť odbornej kritiky a 

niekoľko cien. 

Hlavnú úlohu zveril dovtedy prevažne divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je 

dnes neoddeliteľnou súčasťou celej jeho tvorby. Hrá aj vo filme Následky lásky, ktorý opisuje 

tajomný a rutinný život päťdesiatnika Tita, dobehnutého vlastnou minulosťou. 

Groteskne štylizovaný Rodinný priateľ je tretím Sorrentinovým filmom. Témou a 

spracovaním nadväzuje n predchádzajúce snímky. 

Príbeh peniazmi posadnutého starého úžerníka Geremia je opäť nakrútený s veľkým dôrazom 

na estetickú stránku obrazu, a tak privádza klasickú postavu Harpagona do 21. storočia. 

Svoju výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo filme Božský. Ide o portrét Giulia Andreottiho, 

ktorý takmer 40 rokov dominoval talianskej politickej scéne. 

Film získal v roku 2008 cenu poroty v Cannes a ďalších vyše 30 významných filmových 

ocenení. Súčasťou prehliadky sú aj novšie Sorrentinove snímky Tu to musí byť, Veľká 

nádhera a Mladosť. 

 

 

http://dovolenka.sme.sk/turecko
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https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49761-prehliadku-cinevitaj-otvara-film-

emmy-dante-ulica-v-palerme 

 Kultúra 
  

 05.06.2018 09:04 

Prehliadku Cinevitaj otvára film Emmy Dante 

Ulica v Palerme 

   

 

Zdroj: youtube, trailer Via da Palermo 

V bratislavskom Kine Lumiére sa vdnes začína filmová prehliadka 

Cinevitaj. Podujatie je súčasťou festivalu Dolce Vitaj a premietne 11 

titulov. 

Prehliadku zameranú na magický Neapol a tvorbu momentálne najslávnejšieho talianskeho 

režiséra Paola Sorrentina štartuje film osobnosti súčasného talianskeho divadla Emmy Dante, 

ktorá svoje divadelné videnie preniesla aj na filmové plátno v snímke Ulica v Palerme. 

https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49761-prehliadku-cinevitaj-otvara-film-emmy-dante-ulica-v-palerme
https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49761-prehliadku-cinevitaj-otvara-film-emmy-dante-ulica-v-palerme
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"Film uvedie jeden z protagonistov snímky Carmine Maringola, ktorý sa o deň neskôr 

predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy Dante Zodratá z kože v Slovenskom národnom 

divadle," informovala zostavovateľka programu Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho 

inštitútu v Bratislave, ktorý Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film Europe, Slovenským 

filmovým ústavom a Asociáciou slovenských filmových klubov. 

V slovenskej premiére uvidia diváci dokument režiséra Giacoma Durziho Ferrante Fever, 

ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa neapolská sága spisovateľky Eleny Ferrante stala 

svetovým literárnym fenoménom, a tiež najnovší film taliansko-tureckého režiséra Ferzana 

Ozpetka Temný Neapol, ktorý je thrillerom, melodrámou, milostnou a rodinnou drámou 

zároveň. Režisér v ňom chcel vzdať hold magickému mestu a na pomoc si prizval dvoch 

hercov - Giovannu Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so sebavedomým 

a zvodným mladíkom naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú iný 

spád. Adriana sa stáva súčasťou zločinu a následne sa ocitá v centre pátrania, uprostred 

znepokojujúcich okolností tajomného a zmyselného Neapola, ktorý ukrýva tajomstvo jej 

života. "Rozprávam o tajomstvách mesta, ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je pohanské a sväté 

zároveň," dodáva režisér filmu, ktorý získal dvoch Donatellových Dávidov. 

V programe figuruje sedem filmov Paola Sorrentina. Komplexný pohľad na režisérovu hranú 

tvorbu ponúknu lektorské úvody filmového estetika Juraja Oniščenka. Sorrentino získal 

najväčšie uznanie oscarovým filmom Veľká nádhera, v ktorom sa v najväčšej miere hlási k 

odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére talianskeho filmu. Avšak už jeho prvý hraný film 

Prebytočný človek mu v roku 2001 získal pozornosť odbornej kritiky a niekoľko cien. Hlavnú 

úlohu zveril dovtedy prevažne divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je dnes 

neoddeliteľnou súčasťou celej jeho tvorby. Hrá aj vo filme Následky lásky, ktorý opisuje 

tajomný a rutinný život päťdesiatnika Tita, dobehnutého vlastnou minulosťou. 

Groteskne štylizovaný Rodinný priateľ je tretím Sorrentinovým filmom. Témou a 

spracovaním nadväzuje n predchádzajúce snímky. Príbeh peniazmi posadnutého starého 

úžerníka Geremia je opäť nakrútený s veľkým dôrazom na estetickú stránku obrazu, a tak 

privádza klasickú postavu Harpagona do 21. storočia. 

Svoju výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo filme Božský. Ide o portrét Giulia Andreottiho, 

ktorý takmer 40 rokov dominoval talianskej politickej scéne. Film získal v roku 2008 cenu 
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poroty v Cannes a ďalších vyše 30 významných filmových ocenení. Súčasťou prehliadky sú aj 

novšie Sorrentinove snímky Tu to musí byť, Veľká nádhera a Mladosť. 

(TASR) 
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http://www.9em.sk/cinevitaj-sa-zameria-na-magicky-neapol-a-tvorbu-rezisera-paola-

sorrentina/ 

Film & TV • Kultúra & umenie 

Cinevitaj sa zameria na magický 

Neapol a tvorbu režiséra Paola 

Sorrentina 
1 týždeň dozadu 

Autor: Redakcia 9múz 

 

 

http://www.9em.sk/category/umenie/film-tv/
http://www.9em.sk/category/umenie/
http://www.9em.sk/author/9em-sk/
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Autor: Redakcia 9múz 

Filmová prehliadka CINEVITAJ sa zameria na magický Neapol a tvorbu hrdého 

Neapolčana, momentálne najslávnejšieho talianskeho režiséra Paola Sorrentina. Medzi 

filmami, ktoré odkrývajú jedinečnosť Neapola, mesta kontrastov, patria aj slovenské 

premiéry, medzi nimi novinka Ferzana Ozpeteka Temný Neapol a dokument režiséra 

Giacoma Durziho Ferrante Fever, ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa neapolská 

sága spisovateľky Eleny Ferrante stala svetovým literárnym fenoménom. Kolekcia 11 

talianskych filmov je súčasťou festivalu DOLCE VITAJ a bude sa konať od 5. do 25. 

júna 2018 v Kine Lumière. 
„Prehliadku v utorok 5. júna otvorí o 19.30  hod. film jednej z najvýznamnejších osobností 

súčasného talianskeho divadla Emmy Dante, ktorá svoje divadelné videnie preniesla aj na 

filmové plátno v snímke Ulica v Palerme. Film uvedie jeden z protagonistov snímky Carmine 

Maringola, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy Dante Zodratá z 

kože v Slovenskom národnom divadle,“ povedala zostavovateľka programu Adriana Šulíková 

z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film Europe, 

Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou slovenských filmových klubov a Kinom 

Lumière. 

Tvorbu Paola Sorrentina slovenské publikum pozná. S výnimkou najnovšieho 

filmu Loro (Oni), ktorý mal premiéru v Taliansku len pred pár dňami, bude 

uvedených všetkých jeho sedem filmov. Komplexný pohľad na režisérovu hranú tvorbu 

ponúknu lektorské úvody filmového estetika Juraja Oniščenka z Katedry estetiky na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. „Zvykli sme si, že Dolcevitaj je už tradične 

prehliadkou toho najlepšieho, čo talianska kultúra môže svetu v súčasnosti ponúknuť. 

Z filmového hľadiska však tentokrát ide o trochu viac. Cinevitaj si povedalo, že nejde len o to, 

ukázať zahraničiu to najlepšie, čo sa v Taliansku spravilo, ale dôrazom na tvorbu Paola 

Sorrentina ukazuje svetu to svetové, čo Taliansko ponúka,“ povedal Juraj Oniščenko 

a pripomenul, že ide o na Slovensku historicky prvú kompletnú retrospektívu jedného 

z najatraktívnejších súčasných európskych režisérov.  „Spoločnosť Film Europe môže 

rozhodnutie Talianskeho inštitútu zaradiť do tohtoročného Cinevitaj sekciu Sorrentinových 

snímok iba privítať, keďže šesť zo siedmych je z nášho portfólia,“ povedala k dramaturgii 

prehliadky Dagmar Krepopová, PR manažérka Film Europe. 

http://www.9em.sk/author/9em-sk/
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Rodinný priateľ 

Paolo Sorrentino získal najväčšie uznanie a pozornosť verejnosti oscarovým filmom Veľká 

nádhera, v ktorom sa v najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére 

talianskeho filmu. Avšak už jeho prvý hraný film Prebytočný človek (7. jún 2016, 20.00 hod.) 

mu v roku 2001 priniesol pozornosť odbornej kritiky a niekoľko cien. Hlavnú úlohu zveril 

dovtedy prevažne divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je dnes neoddeliteľnou 

súčasťou celej jeho tvorby. Film Následky lásky (8. jún 2016, 20.00 hod.) opisuje tajomný 

a rutinný život päťdesiatnika Tita, dobehnutého vlastnou minulosťou. Film sa vďaka 

hereckému výkonu Servilla, precíznej obrazovej štylizácii a podmanivej hudbe stáva vizuálne 

opojným zážitkom. Groteskne štylizovaný Rodinný priateľ(9. jún 2016, 20.00 hod.) je tretím 

Sorrentinovým filmom. Témou a spracovaním nadväzuje na predchádzajúce snímky. Príbeh 

peniazmi posadnutého starého úžerníka Geremia je opäť nakrútený s veľkým dôrazom na 

estetickú stránku obrazu a tak privádza klasickú postavu Harpagóna do 21. storočia. Svoju 

výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo filme Božský (10. jún 2016, 20.00 hod.). Ide o portrét 

Giulia Andreottiho, ktorý takmer štyridsať rokov dominoval talianskej politickej scéne. Film 

získal v roku 2008 cenu poroty v Cannes a ďalších vyše tridsať významných filmových 

cien. Opäť fascinuje nielen štylizovaným, výtvarným obrazom, ale aj bohatým filmovým 

jazykom vyrovnávajúcim sa s nesmiernou šírkou politického obsahu. 

Súčasťou prehliadky budú aj novšie a slovenskému divákovi známejšie filmy Tu to musí 

byť (11. jún 2016, 20.00 hod.), Veľká nádhera (12. jún 2016, 20.00 hod.) a Mladosť (13. jún 

2016, 20.00 hod.), ktoré v kontexte celej Sorrentinovej tvorby môžeme vnímať ako 

vyvrcholenie jeho posadnutosti obrazovou dokonalosťou, za ktorou sa ako pod maskou 

ukrývajú jeho osamotení melancholickí hrdinovia odmietajúci sa vzdať naplnenia zmyslu 

života. 

http://www.9em.sk/wp-content/uploads/2018/06/rodinnyPriatel_sorrentino.jpeg
http://www.9em.sk/wp-content/uploads/2018/06/rodinnyPriatel_sorrentino.jpeg
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Veľká nádhera 

Dokumentárny film Giacoma Durziho Ferrante Fever je putovaním, ktoré začína v Amerike 

a končí v uličkách Neapola,  je to pohľad na dielo Eleny Ferrante prostredníctvom miest, 

ktoré sú dejiskom jej románov a cez pohľad a interpretáciu významných osobností, ktoré sú 

zároveň jej obdivovateľmi aj kritikmi. „Tento film sa zrodil z vášne, ktorú prechovávam ku 

knihám Eleny Ferrante a z túžby preskúmať jej dielo v jeho komplexnosti. Je to pokus o 

zamyslenie sa nad úspechom Eleny Ferrante a jeho dôvodmi bez toho, aby sme sa nechali 

uniesť „bulvárnou snahou“ o pátranie po neznámej identite a zároveň sme sa snažili vyhnúť 

jednoduchému zdokumentovaniu faktografie. Našou výzvou bolo vyrozprávanie príbehu, ktorý 

možno nechcel byť vyrozprávaný,“ povedal režisér. Film je na programe 18. júna 2018 o 20.00 

hod. 

Po úspechu filmu Gomorra sa režisér Matteo Garrone opäť vrátil k neapolskej téme a v roku 

2011 nakrútil komédiu zo sveta Neapolčanov, ktorých myslenie, vkus a predstavu o šťastí 

silne ovplyvňuje televízia. Film Reality show, ktorý sa objaví v programe festivalu taktiež 

v slovenskej premiére 22. júna 2018 o 20.00 hod., je príbehom Luciana, majiteľa 

prosperujúcej rybárskej reštaurácie v srdci Neapola. Má krásnu ženu, šťastnú rodinu, je 

obľúbený, dobre tancuje a rád sa predvádza. Keď sa na podnet rodiny prihlási do populárnej 

reality show Big Brother, natoľko uverí svojej predstave o sláve a bohatstve, až stratí zmysel 

pre realitu. Film získal na festivale v Cannes v roku 2012 hlavnú cenu poroty ako aj mnoho 

iných talianskych i medzinárodných cien. Čerstvou správou je, že Garroneho najnovší 

film Dogman získal na nedávno skončenom festivale v Cannes Cenu za najlepší mužský 

herecký výkon pre Marcella Fonte. 

http://www.9em.sk/wp-content/uploads/2018/06/Velka_nadhera_Sorrentino.jpeg
http://www.9em.sk/wp-content/uploads/2018/06/Velka_nadhera_Sorrentino.jpeg
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Temný Neapol 

Záver prehliadky bude v pondelok 22. júna 2018 o 20.00 hod. patriť najnovšiemu filmu 

taliansko-tureckého režiséra Ferzana Ozpetka, ktorý je slovenskému publiku dobre známy 

z filmov Ignoranti, Okno naproti, či Neriadené strely. Jeho najnovší film Temný Neapol je 

thrillerom, melodrámou, milostnou a rodinnou drámou zároveň. Režisér v ňom chcel vzdať 

hold magickému a neuchopiteľnému mestu a na pomoc si prizval dvoch výnimočných hercov: 

Giovannu Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so sebavedomým a 

zvodným mladíkom naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú 

úplne iný spád, akoby divák a zrejme aj hrdinovia príbehu očakávali. Adriana sa stáva 

súčasťou zločinu a následne sa ocitá v centre pátrania, uprostred znepokojujúcich okolností 

tajomného a zmyselného Neapola, ktorý ukrýva tajomstvo jej života. „Rozprávam 

o tajomstvách mesta, ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je pohanské a sväté zároveň,“ komentuje 

režisér filmu, ktorý získal dvoch Donatellových Dávidov. 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo 

Talianskej republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s. 

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it 

http://www.9em.sk/wp-content/uploads/2018/06/Temny_Neapol_Ozpetek.jpeg
http://www.9em.sk/wp-content/uploads/2018/06/Temny_Neapol_Ozpetek.jpeg
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http://www.filmeurope.sk/news/279-filmy-z-portf-lia-film-europe-na-cinevitaj-

2018 

Novinka 

 

Prílohy 
 TS Filmová prehliadka Cinevitaj.doc 

Filmy z portfólia Film Europe na 
CINEVITAJ 2018 

 Vytvorené: 07. 06. 2018, 08:32 

Filmová prehliadka CINEVITAJ sa zameria na magický Neapol a tvorbu hrdého 

Neapolčana, momentálne najslávnejšieho talianskeho režiséra Paola Sorrentina. Medzi 

filmami, ktoré odkrývajú jedinečnosť Neapola, mesta kontrastov, patria aj slovenské 

premiéry, medzi nimi novinka Ferzana Ozpeteka Temný Neapol a dokument režiséra 

Giacoma Durziho Ferrante Fever, ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa neapolská 

sága spisovateľky Eleny Ferrante stala svetovým literárnym fenoménom. Kolekcia 11 

talianskych filmov je súčasťou festivalu DOLCE VITAJ a bude sa konať od 5. do 25. júna 

2018 v Kine Lumière.„Prehliadku v utorok 5. júna otvorí o 19.30  hod. film jednej 

z najvýznamnejších osobností súčasného talianskeho divadla Emmy Dante, ktorá svoje divadelné 

videnie preniesla aj na filmové plátno v snímke Ulica v Palerme. Film uvedie jeden z protagonistov 

snímky Carmine Maringola, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy 

Dante Zodratá z kože v Slovenskom národnom divadle,“ povedala zostavovateľka programu 

Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film 

Europe, Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou slovenských filmových klubov a Kinom 

Lumière.TvorbuPaola Sorrentina slovenské publikum pozná. S výnimkou najnovšieho 

filmu Loro(Oni), ktorý mal premiéru v Taliansku len pred pár dňami, bude uvedených všetkých 

jeho sedem filmov. Komplexný pohľad na režisérovu hranú tvorbu ponúknu lektorské úvody 

filmového estetika Juraja Oniščenka z Katedry estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského. „Zvykli sme si, že Dolcevitaj je už tradične prehliadkou toho najlepšieho, čo talianska 

kultúra môže svetu v súčasnosti ponúknuť. Z filmového hľadiska však tentokrát ide o trochu viac. 

Cinevitaj si povedalo, že nejde len o to, ukázať zahraničiu to najlepšie, čo sa v Taliansku spravilo, 

ale dôrazom na tvorbu Paola Sorrentina ukazuje svetu to svetové, čo Taliansko ponúka,“ povedal 

Juraj Oniščenko a pripomenul, že ide o na Slovensku historicky prvú kompletnú 

retrospektívu jedného z najatraktívnejších súčasných európskych režisérov.  „Spoločnosť 

Film Europe môže rozhodnutie Talianskeho inštitútu zaradiť do tohtoročného Cinevitaj sekciu 

http://www.filmeurope.sk/news/279-filmy-z-portf-lia-film-europe-na-cinevitaj-2018
http://www.filmeurope.sk/news/279-filmy-z-portf-lia-film-europe-na-cinevitaj-2018
http://s3.amazonaws.com/filmeurope-sk/posts/279/images/original/image001.jpg
http://s3.amazonaws.com/filmeurope-sk/posts/279/images/original/image001.jpg
http://s3.amazonaws.com/filmeurope-sk/attachments/7637/files/original/TS%20Filmov%C3%A1%20prehliadka%20Cinevitaj.doc
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Sorrentinových snímok iba privítať, keďže šesť zo siedmych je z nášho portfólia,“ povedala 

k dramaturgii prehliadky Dagmar Krepopová, PR manažérka Film Europe. 

Paolo Sorrentino získal najväčšie uznanie a pozornosť verejnosti oscarovým filmomVeľká 

nádhera, v ktorom sa v najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére talianskeho 

filmu. Avšak už jeho prvý hraný film Prebytočný človek (7. jún 2018, 20.00 hod.) mu v roku 

2001 priniesol pozornosť odbornej kritiky a niekoľko cien. Hlavnú úlohu zveril dovtedy prevažne 

divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je dnes neoddeliteľnou súčasťou celej jeho tvorby. 

Film Následky lásky (8. jún 2018, 20.00 hod.) opisuje tajomný a rutinný život päťdesiatnika Tita, 

dobehnutého vlastnou minulosťou. Film sa vďaka hereckému výkonu Servilla, precíznej obrazovej 

štylizácii a podmanivej hudbe stáva vizuálne opojným zážitkom. Groteskne štylizovaný Rodinný 

priateľ (9. jún 2018, 20.00 hod.) je tretím Sorrentinovým filmom. Témou a spracovaním 

nadväzuje na predchádzajúce snímky. Príbeh peniazmi posadnutého starého úžerníka Geremia je 

opäť nakrútený s veľkým dôrazom na estetickú stránku obrazu a tak privádza klasickú postavu 

Harpagóna do 21. storočia. Svoju výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo filme Božský (10. jún 

2018, 20.00 hod.). Ide o portrét Giulia Andreottiho, ktorý takmer štyridsať rokov dominoval 

talianskej politickej scéne. Film získal v roku 2008 cenu poroty v Cannes a ďalších vyše tridsať 

významných filmových cien. Opäť fascinuje nielen štylizovaným, výtvarným obrazom, ale aj 

bohatým filmovým jazykom vyrovnávajúcim sa s nesmiernou šírkou politického obsahu.  

Súčasťou prehliadky budú aj novšie a slovenskému divákovi známejšie filmy Tu to musí byť (11. 

jún 2018, 20.00 hod.), Veľká nádhera (12. jún 2018, 20.00 hod.) a Mladosť (13. jún 2018, 

20.00 hod.), ktoré v kontexte celej Sorrentinovej tvorby môžeme vnímať ako vyvrcholenie jeho 

posadnutosti obrazovou dokonalosťou, za ktorou sa ako pod maskou ukrývajú jeho osamotení 

melancholickí hrdinovia odmietajúci sa vzdať naplnenia zmyslu života. 

Dokumentárny film Giacoma Durziho Ferrante Fever je putovaním, ktoré začína v 

Amerike a končí v uličkách Neapola,  je to pohľad na dielo Eleny Ferrante prostredníctvom miest, 

ktoré sú dejiskom jej románov a cez pohľad a interpretáciu významných osobností, ktoré sú 

zároveň jej obdivovateľmi aj kritikmi. „Tento film sa zrodil z vášne, ktorú prechovávam ku knihám 

Eleny Ferrante a z túžby preskúmať jej dielo v jeho komplexnosti. Je to pokus o zamyslenie sa nad 

úspechom Eleny Ferrante a jeho dôvodmi bez toho, aby sme sa nechali uniesť „bulvárnou snahou“ 

o pátranie po neznámej identite a zároveň sme sa snažili vyhnúť jednoduchému zdokumentovaniu 

faktografie. Našou výzvou bolo vyrozprávanie príbehu, ktorý možno nechcel byť vyrozprávaný,“ 

povedal režisér. Film je na programe 18. júna 2018 o 20.00 hod. 

Po úspechu filmu Gomorra sa režisér Matteo Garrone opäť vrátil k neapolskej téme a v roku 

2011 nakrútil komédiu zo sveta Neapolčanov, ktorých myslenie, vkus a predstavu o šťastí silne 

ovplyvňuje televízia. Film Reality show, ktorý sa objaví v programe festivalu taktiež v slovenskej 

premiére 22. júna 2018 o 20.00 hod., je príbehom Luciana, majiteľa prosperujúcej rybárskej 

reštaurácie v srdci Neapola. Má krásnu ženu, šťastnú rodinu, je obľúbený, dobre tancuje a rád sa 

predvádza. Keď sa na podnet rodiny prihlási do populárnej reality show Big Brother, natoľko uverí 

svojej predstave o sláve a bohatstve, až stratí zmysel pre realitu. Film získal na festivale v Cannes 

v roku 2012 hlavnú cenu poroty ako aj mnoho iných talianskych i medzinárodných cien. Čerstvou 

správou je, že Garroneho najnovší film Dogman získal na nedávno skončenom festivale v Cannes 

Cenu za najlepší mužský herecký výkon pre Marcella Fonte. 

Záver prehliadky bude v pondelok 22. júna 2018 o 20.00 hod. patriť najnovšiemu filmu 

taliansko-tureckého režiséra Ferzana Ozpetka, ktorý je slovenskému publiku dobre známy 

z filmov Ignoranti, Okno naproti, či Neriadené strely. Jeho najnovší film Temný Neapol je 

thrillerom, melodrámou, milostnou a rodinnou drámou zároveň. Režisér v ňom chcel vzdať hold 

magickému a neuchopiteľnému mestu a na pomoc si prizval dvoch výnimočných hercov: Giovannu 

Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so sebavedomým a zvodným mladíkom 
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naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú úplne iný spád, akoby divák 

a zrejme aj hrdinovia príbehu očakávali. Adriana sa stáva súčasťou zločinu a následne sa ocitá v 

centre pátrania, uprostred znepokojujúcich okolností tajomného a zmyselného Neapola, ktorý 

ukrýva tajomstvo jej života. "Rozprávam o tajomstvách mesta, ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je 

pohanské a sväté zároveň,“ komentuje režisér filmu, ktorý získal dvoch Donatellových Dávidov. 
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http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-8402 

Cinevitaj 2018: Paolo Sorrentino – retrospektíva 

(9. 6. 2018) 

 

Festival Dolce Vitaj, ktorý v júni 2018 oslávi už 11 rokov, bude počas celého mesiaca prinášať 

teplo Talianska, tentokrát najmä temperamentnú a farebnú atmosféru Neapola.Súčasťou filmovej 

časti podujatia Cinevitaj bude aj prehliadka tvorby oscarového režiséra Paola Sorrentina (7. - 13. 

6. 2018). 

Lektorské úvody: Juraj Oniščenko 

 

Viac info  

Prebytočný človek | Cinevitaj: SorrentinoL'uomo in 

più; Paolo Sorrentino, 2001, OV (tal.) + ST (cz) 
Sorrentinov debut, ktorého dej sa začína v roku 1980. Populárny spevák zvaný Tony zistí, že má 

o niečo mladšieho menovca, ktorý je vychádzajúcou hviezdou miestneho futbalového klubu. 

Cynickému a sobeckému Tonymu sa stane osudným dobrodružstvo s neplnoletým dievčaťom a 

následná žaloba za znásilnenie… Po rokoch sa cesty oboch mužov pretnú a porážka jedného 

dáva druhému nádej na nový začiatok. (Febiofest) Zobraziť viac 

BDČT 12  

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-8402
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/e/4/e4add89f-5653-11e8-8e7d-000c29a578f8.jpg
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/e/4/e4add89f-5653-11e8-8e7d-000c29a578f8.jpg
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237931
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237931
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237931
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237931
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Viac info  

Následky lásky | Cinevitaj: SorrentinoLe conseguenze 

dell'amore; Paolo Sorrentino, 2004, OV (tal.) + ST (cz) 
Jeden z najprogresívnejších a najoriginálnejších súčasných talianskych režisérov Paolo 

Sorrentino vytvoril v roku 2004 pozoruhodnou snímkou Následky lásky rafinovanú kombináciu 

motívov kriminálneho žánru s pôsobivou analýzou starnúceho človeka, ktorému pomedzi prsty 

uniká život a okolitý svet i život už len bez známky akejkoľvek emócie nečinne pozoruje. 

Päťdesiatnik Titta vedie extrémne nudný, extrémne rutinný a extrémne nezáživný život v bližšie 

nešpecifikovanom švajčiarskom hoteli. Jeho každodennú rutinu, pozostávajúcu iba z niekoľkých 

nemenných úkonov, však naruší láska a všetky problémy, ktoré z nej vyplývajú. Jeho doterajší 

život bez práce, plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a prázdnych pohárikov v hotelovom bare, 

sa zrazu začne meniť. Sorrentinova originálna snímka divákovi ponúka vizuálne opojný filmový 

zážitok s precíznou obrazovou štylizáciou a podmanivým elektronickým soundtrackom. Bola 

nominovaná na Zlatú palmu na MFF Cannes 2004, odniesla si niekoľko cien Davida di Donatella 

a Talianske národné združenie filmových novinárov mu udelilo niekoľko ocenení Strieborná 

stuha. Zobraziť viac 

BDČT 15  

 

Viac info  

Rodinný priateľ | Cinevitaj: SorrentinoL´Ami de la 

famille; Paolo Sorrentino, 2006, OV + ST 
Groteskne štylizovaný film nakrútený s veľkým dôrazom na estetickú stránku je treťou snímkou 

Paola Sorrentina. Geremia je starý, škaredý, ale bohatý úžerník a jeho vzťah k peniazom je priam 

chorobný. Požičiava ich nešťastníkom, ktorí to potrebujú, a potom ich s vysokými úrokmi kruto, 

cynicky a s ironickou úlisnosťou vymáha späť. Zobraziť viac 

BDČT 15  

https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/0/6/0671e899-4226-11e8-8e7d-000c29a578f8.jpg
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/0/6/0671e899-4226-11e8-8e7d-000c29a578f8.jpg
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-232417
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-232417
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-232417
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-232417
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/a/b/aba569e3-5654-11e8-8e7d-000c29a578f8.jpg
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/a/b/aba569e3-5654-11e8-8e7d-000c29a578f8.jpg
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237933
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237933
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237933
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237933
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Viac info  

Božský | Cinevitaj: SorrentinoIl Divo; Paolo Sorrentino, 2008, 

OV (tal.) + ST (cz) 
Brilantný portrét muža, ktorý vstúpil na politickú scénu Talianska po vojne a dodnes z nej celkom 

neodišiel. „Božský“ je ironická prezývka Giulia Andreottiho (1919 – 2013), talianskeho 

kresťanskodemokratického politika, ktorý opakovane zastával funkciu premiéra, bol ministrom 

zahraničných vecí a doživotným senátorom. Sorrentino sa naňho pozerá s nadhľadom i veľkou 

mierou fascinácie: „Sú ľudia, ktorí prepadnú banku s pištoľou a krikom, a sú takí, ktorí tie peniaze 

ukradnú ticho, šikovne a nikto ich neodhalí. Je to otázka inej inteligencie a Andreotti bol ten druhý 

prípad.“ (Febiofest) Cena poroty na MFF Cannes, Európska filmová cena pre najlepšieho herca 

(Toni Servillo) Zobraziť viac 

DVDČT 15  

 

Viac info  

Tu to musí byť | Cinevitaj: SorrentinoThis must be the 

Place; Paolo Sorrentino, 2011, OV (ang.) + ST (cz) 
Filmom Tu to musí byť prináša známy taliansky režisér Paolo Sorrentino, oceňovaný doma i v 

zahraničí a oslavovaný divákmi aj filmovými kritikmi, netradičnú vizuálne atraktívnu road-movie 

drámu o hľadaní vlastnej identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so sebou samým. Hlavnou 

postavou príbehu je starnúci, no kedysi veľmi slávny rocker Cheyenne, ktorý žije so svojou 

dlhoročnou partnerkou v obrovskej prázdnej vile v Dubline, stále sa oblieka ako za starých 

dobrých čias a jeho jedinou priateľkou je dospievajúce mladé dievča. Smrť jeho židovského otca, 

s ktorým pred 30 rokmi prerušil kontakt, ho privedie do New Yorku, kde sa dozvie o útrapách 

svojho otca a rodiny v poľskom Osvienčime počas druhej svetovej vojny, najmä v rukách 

bývalého dôstojníka SS Aloisa Müllera. Doposiaľ znudený a otrávený Cheyenne sa rozhodne 

tohto bývalého nacistu a vojnového zločinca nájsť, aby pomstil niekdajšie neprávosti páchané 

voči otcovi. Na ceste naprieč USA však Cheyenne stretáva rôznych ľudí, ktorí mu pomáhajú 

https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/2/6/260a29bc-5656-11e8-8e7d-000c29a578f8.jpg
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/2/6/260a29bc-5656-11e8-8e7d-000c29a578f8.jpg
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237939
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237939
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237939
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-237939
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/3/7/37039e86-5cb3-11e7-92de-000c29a578f8.jpg
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/3/7/37039e86-5cb3-11e7-92de-000c29a578f8.jpg
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-167978
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-167978
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-167978
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zmieriť sa s otcovou smrťou i so svojím vlastným životom. Cesta za pomstou sa pre Cheyenna 

mení na cestu vykúpenia z jeho vlastnej minulosti. Snímka s presvedčivým hereckým výkonom 

Seana Penna v hlavnej úlohe a so skvelou hudbou Davida Byrnea, zakladateľa americkej 

avantgardnej novej hudby 70. rokov, získala Cenu ekumenickej poroty na MFF Cannes 2011, 

množstvo cien Davida di Donatella, udeľovaných Talianskou filmovou akadémiou, a v roku 2012 

film získal od Národného združenia talianskych novinárov (Sindacato Nazionale dei Giornalisti 

Cinematografici Italiani) cenu Zlatá stuha v troch hlavných kategóriách vrátane Najlepšej 

réžie. Zobraziť viac 

BDČT 12  

 

Viac info  

Veľká nádhera | Cinevitaj: SorrentinoLa grande bellezza; 

Paolo Sorrentino, 2013, OV (tal.) + ST (cz) 
Film Veľká nádhera režiséra Paola Sorrentina je zaujímavým príspevkom do diskusie o histórii 

kinematografii. Vťahuje totiž do hry nielen zaujímavú tému mondénneho života plného okázalých 

večierkov vyššej spoločnosti v Ríme, ale taktiež sa otvorene a pozitívne hlási k odkazu Sladkého 

života Federica Felliniho, negatívne sa vymedzuje voči neorealizmu. Veľká nádhera je film, v 

ktorom sa odráža nielen súčasné spoločenské dianie, ale aj podstatná časť talianskej kultúry 

poznačená tradíciou kresťanstva, ale aj cirkusom, kabaretom, karnevalom, typickou operou a 

buffonádou. Zobraziť viac 

2D ČT 15  

 

Viac info  

Mladosť | Cinevitaj: SorrentinoYouth; Paolo Sorrentino, 2015, 

OV (angl.) + ST (cz) 
Film nás zavedie do prostredia luxusného alpského kúpeľného hotela v švajčiarskych Alpách. 

Fred Ballinger a Mick Boyle, dvaja starí priatelia, sú tu, ako každý rok, na liečení. Tento rok sa tu 

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-167978
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/d/e/de7e9209-b0de-11e7-9a4b-000c29a578f8.jpg
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/d/e/de7e9209-b0de-11e7-9a4b-000c29a578f8.jpg
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-189486
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-189486
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-189486
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-189486
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/5/7/57791bb6-ab20-11e6-81fd-000c29a578f8.jpg
https://storage.cinemaware.eu/katalogy/images/5/7/57791bb6-ab20-11e6-81fd-000c29a578f8.jpg
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-122046
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-122046
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-122046


105 

 

Fred lieči pod dozorom svojej dcéry a medzi liečebnými kúrami s Mickom spomínajú na svoje 

pestré životy ako hudobného skladateľa a filmového režiséra a uvažujú o živote, starobe, 

mladosti, kráse, kreativite – skrátka o všetkom čo zaháňa myšlienky na blízky koniec. Film uvedie 

Jozef Červenka. Zobraziť viac 

2D ČTOR 15  

2D ČT  

13. 6. streda 

K2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-122046


106 

 

RTVS – Správy, 9. jún 2018 

Niečo je z ponuky festivalu Dolce Vitaj už za nami, niečo ešte trvá a niečo ešte len príde. 

Pozvánku ponúkli aj Správy RTVS (od 40.35). Ďakujeme! 

Istituto Italiano di Cultura di Bratislava Správy RTVS. 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/158488#2436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Dolce-Vitaj-189640174421858/?fref=mentions
https://www.facebook.com/IICBratislava/?fref=mentions
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/?fref=mentions
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/158488#2436
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http://www.teraz.sk/regiony/dolce-vitaj-privita-pietrantonio/330526-clanok.html 

Dolce Vitaj uvíta v Bratislave 
spisovateľku Donatellu Di Pietrantonio 

 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/AP 

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom 
zaradila k tzv. etnickému prúdu súčasných 
talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj 
slovenským čitateľom známe Michela Murgia či 
Elena Ferrante. 

Autor TASR 

dnes 19:42 

Bratislava 11. júna (TASR) - Na pozvanie júnového festivalu Dolce Vitaj 

pricestuje do Bratislavy talianska spisovateľka Donatella Di Pietrantonio, 

http://www.teraz.sk/regiony/dolce-vitaj-privita-pietrantonio/330526-clanok.html
http://www.teraz.sk/author/11
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držiteľka prestížnej ceny Premio Campiello 2017 za román Tá, čo sa vracia. 

Kniha sa dostala medzi slovenských čitateľov v apríli, vyšla vo vydavateľstve 

Inaque v preklade Adriany Šulíkovej. 

 

"Tretí román autorky Tá, čo sa vracia (L'Arminuta) potvrdil jej výrazný talent a 

zaradil ju medzi najoriginálnejšie a najautentickejšie hlasy súčasnej talianskej 

literárnej scény. Kniha sa v Taliansku stala jedným z bestsellerov roku 2017 a 

pripravuje sa jej filmové spracovanie," uviedla prekladateľka k románu, 

ktorého "autorka sa vybrala do najtemnejších zákutí vzťahu medzi matkou a 

dcérou a dokázala v jednom silnom príbehu dvojitého opustenia zachytiť 

všetky odtiene a anomálie odvrátenej strany základného puta." 

 

 
 

 

Román o Arminute - "tej, čo sa vracia", čitateľov do svojej hĺbky vtiahne už na 
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prvých stránkach, vo chvíli, keď rozprávačka zazvoní pred neznámymi 

dverami v jednej ruke s kufrom a s taškou plnou topánok v tej druhej. Otvoriť 

prichádza jej sestra Adriana s rozstrapatenými vrkočmi: nikdy predtým sa 

nevideli. Začína sa príbeh o dievčati, ktoré zo dňa na deň príde o všetko: o 

pohodlný domov, najdrahšie kamarátky, bezpodmienečnú lásku rodičov. 

Trinásťročné dievča objavuje úplne nový a odlišný život. Dom je malý, tmavý, 

všade naokolo je plno súrodencov a na stole málo jedla. Je tam však Adriana, 

s ktorou spolu spávajú na jednej posteli. A je tu aj Vincenzo, ktorý sa na ňu 

pozerá ako na ženu, v jeho samopašnom, ostrieľanom pohľade sa vie aj 

stratiť, aby sa opäť mohla nájsť. Aby dokázala prijať fakt, že sa jej dvakrát 

zriekli, musí sa vrátiť k svojej podstate. 

 

Donatella Di Pietrantonio, povolaním detská zubná lekárka, sa narodila v 

horskej dedinke Arsita v regióne Abruzzo, kde prežila aj časť svojho detstva. 

Práve toto izolované prostredie ju už v deviatich rokoch priviedlo k písaniu a 

neskôr vytvorilo pevné základy jej osobitého literárneho štýlu. Na scéne sa 

objavila takmer po polstoročí. Svojím prvým románom Moja matka je rieka 

(2011) sa stala nečakaným spisovateľským objavom roka. Kritiku, rovnako ako 

čitateľstvo, zaujala intenzitou výpovede, autenticitou a schopnosťou 

prerozprávať príbehy o rôznych podobách lásky medzi matkou a dcérou, a to s 

veľkou dávkou poetiky a zároveň krutosti. Jej druhý román Moja krásna (2014) 

je príbehom o smútku a bolesti, ktoré dopadnú na rodinu a na mesto v 

dôsledku silného zemetrasenia, ktoré postihlo Abruzzo v roku 2009. Hlavná 

hrdinka a rozprávačka príbehu prichádza o sestru - dvojča a okrem 

vyrovnávania sa so stratou svojho "druhého a životaschopnejšieho ja" sa musí 

postarať o jej osirelého syna. 

 

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k tzv. etnickému prúdu 

súčasných talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským 

čitateľom známe Michela Murgia či Elena Ferrante. "Román Tá, čo sa vracia o 

rôznych podobách lásky, komplikovaných rodinných vzťahoch, talianskom 

Abruzze plnom slnka a trpkosti predstaví autorka na diskusii v stredu 20. júna 

o 18.00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici, vstup je voľný," TASR 

informovala za organizátorov festivalu Dolce Vitaj Zuzana Golianová. 
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https://theworldnews.net/sk-news/dolce-vitaj-uvita-v-bratislave-spisovatelku-

donatellu-di-pietrantonio 

 

 

SLOVAKIA 

 

 

TRUSTED 

19:42 / 11.06.2018TERAZ 

Dolce Vitaj uvíta v Bratislave spisovateľku 
Donatellu Di Pietrantonio 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/AP 

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k tzv. etnickému prúdu súčasných 

talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským čitateľom známe Michela Murgia či 

Elena Ferrante. 

https://theworldnews.net/sk-news/dolce-vitaj-uvita-v-bratislave-spisovatelku-donatellu-di-pietrantonio
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Bratislava 11. júna (TASR) - Na pozvanie júnového festivalu Dolce Vitaj pricestuje do Bratislavy 

talianska spisovateľka Donatella Di Pietrantonio, držiteľka prestížnej ceny Premio Campiello 2017 

za román Tá, čo sa vracia. Kniha sa dostala medzi slovenských čitateľov v apríli, vyšla vo 

vydavateľstve Inaque v preklade Adriany Šulíkovej. 

"Tretí román autorky Tá, čo sa vracia (L'Arminuta) potvrdil jej výrazný talent a zaradil ju medzi 

najoriginálnejšie a najautentickejšie hlasy súčasnej talianskej literárnej scény. Kniha sa v 

Taliansku stala jedným z bestsellerov roku 2017 a pripravuje sa jej filmové spracovanie," uviedla 

prekladateľka k románu, ktorého "autorka sa vybrala do najtemnejších zákutí vzťahu medzi 

matkou a dcérou a dokázala v jednom silnom príbehu dvojitého opustenia zachytiť všetky odtiene 

a anomálie odvrátenej strany základného puta." 

Román o Arminute - "tej, čo sa vracia", čitateľov do svojej hĺbky vtiahne už na prvých stránkach, 

vo chvíli, keď rozprávačka zazvoní pred neznámymi dverami v jednej ruke s kufrom a s taškou 

plnou topánok v tej druhej. Otvoriť prichádza jej sestra Adriana s rozstrapatenými vrkočmi: nikdy 

predtým sa nevideli. Začína sa príbeh o dievčati, ktoré zo dňa na deň príde o všetko: o pohodlný 

domov, najdrahšie kamarátky, bezpodmienečnú lásku rodičov. Trinásťročné dievča objavuje 

úplne nový a odlišný život. Dom je malý, tmavý, všade naokolo je plno súrodencov a na stole 

málo jedla. Je tam však Adriana, s ktorou spolu spávajú na jednej posteli. A je tu aj Vincenzo, 

ktorý sa na ňu pozerá ako na ženu, v jeho samopašnom, ostrieľanom pohľade sa vie aj stratiť, 

aby sa opäť mohla nájsť. Aby dokázala prijať fakt, že sa jej dvakrát zriekli, musí sa vrátiť k svojej 

podstate. 
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Donatella Di Pietrantonio, povolaním detská zubná lekárka, sa narodila v horskej dedinke Arsita v 

regióne Abruzzo, kde prežila aj časť svojho detstva. Práve toto izolované prostredie ju už v 

deviatich rokoch priviedlo k písaniu a neskôr vytvorilo pevné základy jej osobitého literárneho 

štýlu. Na scéne sa objavila takmer po polstoročí. Svojím prvým románom Moja matka je rieka 

(2011) sa stala nečakaným spisovateľským objavom roka. Kritiku, rovnako ako čitateľstvo, 

zaujala intenzitou výpovede, autenticitou a schopnosťou prerozprávať príbehy o rôznych 

podobách lásky medzi matkou a dcérou, a to s veľkou dávkou poetiky a zároveň krutosti. Jej 

druhý román Moja krásna (2014) je príbehom o smútku a bolesti, ktoré dopadnú na rodinu a na 

mesto v dôsledku silného zemetrasenia, ktoré postihlo Abruzzo v roku 2009. Hlavná hrdinka a 

rozprávačka príbehu prichádza o sestru - dvojča a okrem vyrovnávania sa so stratou svojho 

"druhého a životaschopnejšieho ja" sa musí postarať o jej osirelého syna. 

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k tzv. etnickému prúdu súčasných 

talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským čitateľom známe Michela Murgia či 

Elena Ferrante."Román Tá, čo sa vracia o rôznych podobách lásky, komplikovaných rodinných 

vzťahoch, talianskom Abruzze plnom slnka a trpkosti predstaví autorka na diskusii v stredu 20. 

júna o 18.00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici, vstup je voľný," TASR informovala za 

organizátorov festivalu Dolce Vitaj Zuzana Golianová. 
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http://www.24hod.sk/dolce-vitaj-uvita-v-bratislave-spisovatelku-donatellu-di-

pietrantonio-cl593709.html 

 

 24hod.sk    Z domova 

11. júna 2018 

Dolce Vitaj uvíta v Bratislave spisovateľku Donatellu Di 

Pietrantonio 
 

 

Na pozvanie júnového festivalu Dolce Vitaj pricestuje do Bratislavy talianska 

spisovateľka Donatella Di Pietrantonio, držiteľka prestížnej ceny Premio 

Campiello 2017 za román Tá, ... 

 

 

Bratislava 11. júna (TASR) - Na pozvanie júnového festivalu Dolce Vitaj pricestuje do 

Bratislavy talianska spisovateľka Donatella Di Pietrantonio, držiteľka prestížnej ceny 

Premio Campiello 2017 za román Tá, čo sa vracia. Kniha sa dostala medzi slovenských 

čitateľov v apríli, vyšla vo vydavateľstve Inaque v preklade Adriany Šulíkovej. 

http://www.24hod.sk/dolce-vitaj-uvita-v-bratislave-spisovatelku-donatellu-di-pietrantonio-cl593709.html
http://www.24hod.sk/dolce-vitaj-uvita-v-bratislave-spisovatelku-donatellu-di-pietrantonio-cl593709.html
http://www.24hod.sk/
http://www.24hod.sk/
http://www.24hod.sk/2018-06-11/2/z-domova/
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"Tretí román autorky Tá, čo sa vracia (L'Arminuta) potvrdil jej výrazný talent a zaradil ju 

medzi najoriginálnejšie a najautentickejšie hlasy súčasnej talianskej literárnej scény. 

Kniha sa v Taliansku stala jedným z bestsellerov roku 2017 a pripravuje sa jej filmové 

spracovanie," uviedla prekladateľka k románu, ktorého "autorka sa vybrala do 

najtemnejších zákutí vzťahu medzi matkou a dcérou a dokázala v jednom silnom príbehu 

dvojitého opustenia zachytiť všetky odtiene a anomálie odvrátenej strany základného 

puta." 
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Román o Arminute - "tej, čo sa vracia", čitateľov do svojej hĺbky vtiahne už na prvých 

stránkach, vo chvíli, keď rozprávačka zazvoní pred neznámymi dverami v jednej ruke s 

kufrom a s taškou plnou topánok v tej druhej. Otvoriť prichádza jej sestra Adriana s 

rozstrapatenými vrkočmi: nikdy predtým sa nevideli. Začína sa príbeh o dievčati, ktoré zo 

dňa na deň príde o všetko: o pohodlný domov, najdrahšie kamarátky, bezpodmienečnú 

lásku rodičov. Trinásťročné dievča objavuje úplne nový a odlišný život. Dom je malý, 

tmavý, všade naokolo je plno súrodencov a na stole málo jedla. Je tam však Adriana, s 

ktorou spolu spávajú na jednej posteli. A je tu aj Vincenzo, ktorý sa na ňu pozerá ako na 

ženu, v jeho samopašnom, ostrieľanom pohľade sa vie aj stratiť, aby sa opäť mohla 

nájsť. Aby dokázala prijať fakt, že sa jej dvakrát zriekli, musí sa vrátiť k svojej podstate. 

 

Donatella Di Pietrantonio, povolaním detská zubná lekárka, sa narodila v horskej dedinke 

Arsita v regióne Abruzzo, kde prežila aj časť svojho detstva. Práve toto izolované 

prostredie ju už v deviatich rokoch priviedlo k písaniu a neskôr vytvorilo pevné základy 

jej osobitého literárneho štýlu. Na scéne sa objavila takmer po polstoročí. Svojím prvým 

románom Moja matka je rieka (2011) sa stala nečakaným spisovateľským objavom roka. 

Kritiku, rovnako ako čitateľstvo, zaujala intenzitou výpovede, autenticitou a schopnosťou 

prerozprávať príbehy o rôznych podobách lásky medzi matkou a dcérou, a to s veľkou 

dávkou poetiky a zároveň krutosti. Jej druhý román Moja krásna (2014) je príbehom o 

smútku a bolesti, ktoré dopadnú na rodinu a na mesto v dôsledku silného zemetrasenia, 

ktoré postihlo Abruzzo v roku 2009. Hlavná hrdinka a rozprávačka príbehu prichádza o 

sestru - dvojča a okrem vyrovnávania sa so stratou svojho "druhého a 

životaschopnejšieho ja" sa musí postarať o jej osirelého syna. 

 

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k tzv. etnickému prúdu súčasných 

talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským čitateľom známe Michela 

Murgia či Elena Ferrante. "Román Tá, čo sa vracia o rôznych podobách lásky, 

komplikovaných rodinných vzťahoch, talianskom Abruzze plnom slnka a trpkosti predstaví 

autorka na diskusii v stredu 20. júna o 18.00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej 

ulici, vstup je voľný," TASR informovala za organizátorov festivalu Dolce Vitaj Zuzana 

Golianová. 

 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

 

 

 

http://www.teraz.sk/
http://www.tasr.sk/
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https://www.dobrenoviny.sk/c/134701/dolce-vitaj-uvita-v-bratislave-spisovatelku-

donatellu-di-pietrantonio 

 

 

 

11. 6. 2018 

 čítanie na 2 minúty 

Dolce Vitaj uvíta v Bratislave spisovateľku 

Donatellu Di Pietrantonio 

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k tzv. etnickému prúdu 

súčasných talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským čitateľom 

známe Michela Murgia či Elena Ferrante. 

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP 

https://www.dobrenoviny.sk/c/134701/dolce-vitaj-uvita-v-bratislave-spisovatelku-donatellu-di-pietrantonio
https://www.dobrenoviny.sk/c/134701/dolce-vitaj-uvita-v-bratislave-spisovatelku-donatellu-di-pietrantonio
https://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
https://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
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Bratislava 11. júna (TASR) - Na pozvanie júnového festivalu Dolce Vitaj pricestuje do 

Bratislavy talianska spisovateľka Donatella Di Pietrantonio, držiteľka prestížnej ceny 

Premio Campiello 2017 za román Tá, čo sa vracia. Kniha sa dostala medzi 

slovenských čitateľov v apríli, vyšla vo vydavateľstve Inaque v preklade Adriany 

Šulíkovej. 

"Tretí román autorky Tá, čo sa vracia (L'Arminuta) potvrdil jej výrazný talent a 

zaradil ju medzi najoriginálnejšie a najautentickejšie hlasy súčasnej talianskej 

literárnej scény. Kniha sa v Taliansku stala jedným z bestsellerov roku 2017 a 

pripravuje sa jej filmové spracovanie," uviedla prekladateľka k románu, 

ktorého "autorka sa vybrala do najtemnejších zákutí vzťahu medzi matkou a dcérou a 

dokázala v jednom silnom príbehu dvojitého opustenia zachytiť všetky odtiene a 

anomálie odvrátenej strany základného puta." 

Román o Arminute - "tej, čo sa vracia", čitateľov do svojej hĺbky vtiahne už na prvých 

stránkach, vo chvíli, keď rozprávačka zazvoní pred neznámymi dverami v jednej ruke 

s kufrom a s taškou plnou topánok v tej druhej. Otvoriť prichádza jej sestra Adriana s 

rozstrapatenými vrkočmi: nikdy predtým sa nevideli. Začína sa príbeh o dievčati, ktoré 

zo dňa na deň príde o všetko: o pohodlný domov, najdrahšie kamarátky, 

bezpodmienečnú lásku rodičov. Trinásťročné dievča objavuje úplne nový a odlišný 

život. Dom je malý, tmavý, všade naokolo je plno súrodencov a na stole málo jedla. Je 

tam však Adriana, s ktorou spolu spávajú na jednej posteli. A je tu aj Vincenzo, ktorý 

sa na ňu pozerá ako na ženu, v jeho samopašnom, ostrieľanom pohľade sa vie aj 

stratiť, aby sa opäť mohla nájsť. Aby dokázala prijať fakt, že sa jej dvakrát zriekli, 

musí sa vrátiť k svojej podstate. 

Donatella Di Pietrantonio, povolaním detská zubná lekárka, sa narodila v horskej 

dedinke Arsita v regióne Abruzzo, kde prežila aj časť svojho detstva. Práve toto 
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izolované prostredie ju už v deviatich rokoch priviedlo k písaniu a neskôr vytvorilo 

pevné základy jej osobitého literárneho štýlu. Na scéne sa objavila takmer po 

polstoročí. Svojím prvým románom Moja matka je rieka (2011) sa stala nečakaným 

spisovateľským objavom roka. Kritiku, rovnako ako čitateľstvo, zaujala intenzitou 

výpovede, autenticitou a schopnosťou prerozprávať príbehy o rôznych podobách lásky 

medzi matkou a dcérou, a to s veľkou dávkou poetiky a zároveň krutosti. Jej druhý 

román Moja krásna (2014) je príbehom o smútku a bolesti, ktoré dopadnú na rodinu a 

na mesto v dôsledku silného zemetrasenia, ktoré postihlo Abruzzo v roku 2009. 

Hlavná hrdinka a rozprávačka príbehu prichádza o sestru - dvojča a okrem 

vyrovnávania sa so stratou svojho "druhého a životaschopnejšieho ja" sa musí postarať 

o jej osirelého syna. 

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k tzv. etnickému prúdu 

súčasných talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským čitateľom 

známe Michela Murgia či Elena Ferrante. "Román Tá, čo sa vracia o rôznych 

podobách lásky, komplikovaných rodinných vzťahoch, talianskom Abruzze plnom 

slnka a trpkosti predstaví autorka na diskusii v stredu 20. júna o 18.00 v kníhkupectve 

Martinus na Obchodnej ulici, vstup je voľný," TASR informovala za organizátorov 

festivalu Dolce Vitaj Zuzana Golianová. 
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https://gregi.net/clanky/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-

tria-assurd-z-neapola/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=festival-

dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola 

 

Festival Dolce Vitaj pokračuje, 
vyvrcholí koncertom ženského Tria 
Assurd z Neapola! 
12. júna 2018 Ján Vlk - Dreamwolf Články 

Festival DOLCE VITAJ uzavrie koncert neapolského ženského Tria 

Assurd. Inšpiratívny príklad world music je spontánnou esenciou 

Južného Talianska. Trio, ktoré sa za 25 rokov svojej existencie stalo 

známe po celom svete, používa pôvodné tradičné nástroje, ako sú 

tamburíny a akordeón. Pozývajú ho významné svetové divadlá 

a spolupracovalo s najlepšími tanečnými súbormi od Kanady, USA, Chile 

až po Nemecko a Švajčiarsko. Koncert, ktorý bude ich slovenskou 

premiérou, sa uskutoční v piatok 29. júna 2018 o 19.00 hod. vo Veľkom 

koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, vstup voľný. 

Do konca 11. ročníka festivalu ďalej prebieha filmová prehliadka Cinevitaj v Kine Lumière, očakáva 

sa príchod spisovateľky Donatelly Di Pietrantonio a otvorenie výstavy Praha´68 pri príležitosti 50. 

výročia Pražskej jari. 

„Ľudová hudba je vyjadrením temperamentu obyvateľov určitého miesta. Prinášať hudbu z Kampánie do 

celého sveta preto znamená predstavovať povahu krajiny, v ktorej tieto piesne vznikli a naďalej tam žijú. 

Samozrejme sme veľmi rady, že sa zoznámime s bratislavským publikom a dúfame, že mu odovzdáme 
a zároveň od neho prijmeme veľa pozitívnej energie,“ povedali neapolské hudobníčky. 

https://gregi.net/clanky/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola
https://gregi.net/clanky/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola
https://gregi.net/clanky/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola
https://gregi.net/2018/06/
https://gregi.net/author/dreamwolf/
https://gregi.net/category/clanky/


120 

 

 

Trio tvoria: Cristina Vetrone, spev a akordeón, Lorella Monti, spev a bicie nástroje, Enza Prestia, 
spev a bicie nástroje. Za ostatné mesiace veľa cestujú, nielen po Európe. Zhodli sa tiež na tom, 
že každá skúsenosť a každé stretnutie malo pre nich význam a bolo prínosom. A ako zvlášť 
dôležité a smerodajné označili stretnutie so skvelým talianskym choreografom a tanečníkom 
Maurom Bigonzettim, ktorý sa zameriava na súčasný balet a presadil sa na medzinárodnej 
tanečnej scéne. 

Trio Assurd vystúpilo v priebehu svojej úspešnej kariéry na pódiách mnohých významných 
divadiel po celom svete a spolupracovalo s najlepšími tanečnými spoločnosťami ako Ater Balletto, 
Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, 
Ballet de Santiago, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of Chicago, atď. „Ide o 
silný vzájomný vzťah. Tanec sa bez hudby nezaobíde a hudba sa vo víre tanca umocňuje. Je to ako vzduch, 

vďaka ktorému vzplanie oheň,“hovoria originálne hudobníčky o svojich skúsenostiach zo spojenia 
hudby a tanca. 
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Festival DOLCE VITAJ potrvá do konca júna. Aktuálne v Kine Lumière prebieha 
v rámci Cinevitaj retrospektíva venovaná hrdému Neaopolčanovi Paolovi Sorrentinovi, ktorú 
zavŕšia filmy s výlučne neapolskou témou Reality show Mattea Garroneho, Temný Neapol Ferzana 

Ozpetka, či dokument Giacoma Durzího Ferante Fever o Elene Ferrante a jej Neapolskej ságe. 

Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého slovenského prekladu 
autorky Donatelly Di Pietrantonio Tá, čo sa vracia. Známa spisovateľka, laureátka ceny Premio 
Campiello 2017, pricestuje na Slovensko po prvý raz. O románe, ktorý len pred pár dňami vydalo 
vydavateľstvo Inaque, bude rozprávať 20. júna 2018 o 18.00 hod. v Kníhkupectve Martinus na 
Obchodnej ulici. 

Od 27. júna do 5. augusta 2018 bude prebiehať v Stredoeurópskom dome fotografie výstava s 
názvom Praha 1968, ktorá zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín Československa 
a vznikla pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968 v CRAF – Centre pre výskum a archiváciu 
fotografií v Spilimbergu (Friuli Venezia Giulia). Výstavu tvorí viac než sto fotografií od Carla 
Leidiho, Alfonsa Modenesiho (Taliansko), Pavla Štichu (Česká republika) Sune Jonssona 
(Švédsko). Kurátorsky ju pripravil Walter Liva. 

Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave a v centre Popradu organizuje Taliansko – Slovenská obchodná komora od 
18. do 22. júna Taliansky trh so širokou ponukou charakteristických gastronomických produktov. 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo 
Talianskej republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it 

Zdroj: TS 

 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
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https://www.ta3.com/clanok/1129823/dotyky-a-spojenia-2018-tosca-opat-v-snd-maly-velky-muz-
v-rnd-hladaju-nove-talenty-nadcasovost-talianskeho-dizajnu-beckovske-slnko-pre-juraja-
kukuru.html 

 

Štúdio Kultúra (od 21.05) 

Dotyky a spojenia 2018 / Tosca opäť v SND 

/ Malý veľký muž v RND / Hľadajú nové 

talenty / Nadčasovosť talianskeho dizajnu / 

Beckovské slnko pre Juraja Kukuru 
12.6.2018 15:19 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TA3 

Štúdio Kultúra z 12. júna 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ta3.com/clanok/1129823/dotyky-a-spojenia-2018-tosca-opat-v-snd-maly-velky-muz-v-rnd-hladaju-nove-talenty-nadcasovost-talianskeho-dizajnu-beckovske-slnko-pre-juraja-kukuru.html
https://www.ta3.com/clanok/1129823/dotyky-a-spojenia-2018-tosca-opat-v-snd-maly-velky-muz-v-rnd-hladaju-nove-talenty-nadcasovost-talianskeho-dizajnu-beckovske-slnko-pre-juraja-kukuru.html
https://www.ta3.com/clanok/1129823/dotyky-a-spojenia-2018-tosca-opat-v-snd-maly-velky-muz-v-rnd-hladaju-nove-talenty-nadcasovost-talianskeho-dizajnu-beckovske-slnko-pre-juraja-kukuru.html
https://www.ta3.com/kategoria/284/studio-kultura.html
https://www.ta3.com/kategoria/284/studio-kultura.html
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https://music-zone.eu/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-
neapola/ 

 

Festival Dolce Vitaj pokračuje, 
vyvrcholí koncertom ženského Tria 
Assurd z Neapola 

 

 

 Festival DOLCE VITAJ uzavrie koncert neapolského ženského Tria Assurd. 

Inšpiratívny príklad world music je spontánnou esenciou Južného Talianska. Trio, 

ktoré sa za 25 rokov svojej existencie stalo známe po celom svete, používa pôvodné 

tradičné nástroje, ako sú tamburíny a akordeón. Pozývajú ho významné svetové 

divadlá a spolupracovalo s najlepšími tanečnými súbormi od Kanady, USA, Chile až 

po Nemecko a Švajčiarsko. Koncert, ktorý bude ich slovenskou premiérou, sa 

uskutoční v piatok 29. júna 2018 o 19.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu 

Slovenského rozhlasu, vstup voľný. 

Do konca 11. ročníka festivalu ďalej prebieha filmová prehliadka Cinevitaj 

v Kine Lumière, očakáva sa príchod spisovateľky Donatelly Di Pietrantonio a 

otvorenie výstavy Praha´68 pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari.  

https://music-zone.eu/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/
https://music-zone.eu/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/
https://music-zone.eu/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/
https://music-zone.eu/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/
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„Ľudová hudba je vyjadrením temperamentu obyvateľov určitého miesta. Prinášať 

hudbu z Kampánie do celého sveta preto znamená predstavovať povahu krajiny, 

v ktorej tieto piesne vznikli a naďalej tam žijú. Samozrejme sme veľmi rady, že sa 

zoznámime s bratislavským publikom a dúfame, že mu odovzdáme a zároveň od 

neho prijmeme veľa pozitívnej energie,“ povedali neapolské hudobníčky.  

Trio tvoria: Cristina Vetrone, spev a akordeón, Lorella Monti, spev a bicie 

nástroje, Enza Prestia, spev a bicie nástroje. Za ostatné mesiace veľa cestujú, 

nielen po Európe. Zhodli sa tiež na tom, že každá skúsenosť a každé stretnutie malo 

pre nich význam a bolo prínosom. A ako zvlášť dôležité a smerodajné označili 

stretnutie so skvelým talianskym choreografom a tanečníkom Maurom Bigonzettim, 

ktorý sa zameriava na súčasný balet a presadil sa na medzinárodnej tanečnej 

scéne.  

Trio Assurd vystúpilo v priebehu svojej úspešnej kariéry na pódiách mnohých 

významných divadiel po celom svete a spolupracovalo s najlepšími tanečnými 

spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, 

Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, Nuova 

Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of Chicago, atď. „Ide o silný vzájomný 

vzťah. Tanec sa bez hudby nezaobíde a hudba sa vo víre tanca umocňuje. Je to ako 

vzduch, vďaka ktorému vzplanie oheň,“ hovoria originálne hudobníčky o svojich 

skúsenostiach zo spojenia hudby a tanca.  

Festival DOLCE VITAJ potrvá do konca júna. Aktuálne v Kine Lumière prebieha 

v rámci Cinevitaj retrospektívavenovaná hrdému Neaopolčanovi Paolovi 

Sorrentinovi, ktorú zavŕšia filmy s výlučne neapolskou témou Reality showMattea 

Garroneho, Temný Neapol Ferzana Ozpetka, či dokument Giacoma 

Durzího Ferante Fever o Elene Ferrante a jej Neapolskej ságe.  

Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého slovenského 

prekladu autorky Donatelly Di Pietrantonio Tá, čo sa vracia. Známa spisovateľka, 

laureátka ceny Premio Campiello 2017, pricestuje na Slovensko po prvý raz. 

O románe, ktorý len pred pár dňami vydalo vydavateľstvo Inaque, bude rozprávať 20. 

júna 2018 o 18.00 hod. v Kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.  

Od 27. júna do 5. augusta 2018 bude prebiehať v Stredoeurópskom dome fotografie 

výstava s názvom Praha 1968, ktorá zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín 

Československa a vznikla pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968 v CRAF – 

Centre pre výskum a archiváciu fotografií v Spilimbergu (Friuli Venezia Giulia). 

Výstavu tvorí viac než sto fotografií od Carla Leidiho, Alfonsa Modenesiho 



125 

 

(Taliansko), Pavla Štichu (Česká republika) Sune Jonssona (Švédsko). Kurátorsky ju 

pripravil Walter Liva.   

Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na 

Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a v centre Popradu organizuje Taliansko – 

Slovenská obchodná komora od 18. do 22. júna Taliansky trh so širokou ponukou 

charakteristických gastronomických produktov.  
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https://gregi.net/clanky/donatella-di-pietrantonio-je-dalsou-vyznamnou-talianskou-

spisovatelkou-ktora-sa-dostava-k-slovenskym-citatelom/ 

 

Donatella Di Pietrantonio je ďalšou 
významnou talianskou spisovateľkou, 
ktorá sa dostáva k slovenským 
čitateľom. 
15. júna 2018 Martin Gregor - gregi Články 

Na pozvanie festivalu Dolce Vitaj pricestuje do Bratislavy talianska 

spisovateľka Donatella di Pietrantonio, ktorá za svoj román Tá, čo sa 

vraciazískala prestížnu cenu Premio Campiello 2017. Kniha sa dostala 

medzi slovenských čitateľov v apríli tohto roku, vydalo ju vydavateľstvo 

Inaque v preklade Adriany Šulíkovej. Román o rôznych podobách lásky, 

komplikovaných rodinných vzťahoch, talianskom Abruzze plnom slnka 

a trpkosti predstaví autorka na diskusii v stredu 20. júna 2018 o 18.00 

hod. v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici, vstup je voľný. 

 

„Tretí román autorky Tá, čo sa vracia (L’Arminuta, 2017) potvrdil jej výrazný talent a zaradil ju medzi 

najoriginálnejšie a najautentickejšie hlasy súčasnej talianskej literárnej scény. Kniha sa v Taliansku stala 
jedným z bestsellerov roku 2017 a pripravuje sa jej filmové spracovanie. Autorka sa v vybrala sa do 

najtemnejších zákutí vzťahu medzi matkou a dcérou a dokázala v jednom silnom príbehu dvojitého 

opustenia zachytiť všetky odtiene a anomálie odvrátenej strany základného puta,“ povedala o románe 
jeho prekladateľka do slovenčiny Adriana Šulíková. 

https://gregi.net/clanky/donatella-di-pietrantonio-je-dalsou-vyznamnou-talianskou-spisovatelkou-ktora-sa-dostava-k-slovenskym-citatelom/
https://gregi.net/clanky/donatella-di-pietrantonio-je-dalsou-vyznamnou-talianskou-spisovatelkou-ktora-sa-dostava-k-slovenskym-citatelom/
https://gregi.net/2018/06/
https://gregi.net/author/gregi/
https://gregi.net/category/clanky/
https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/06/Donatella_Di_Pietrantonio.jpg
https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/06/Donatella_Di_Pietrantonio.jpg
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Román o Arminute – „tej, čo sa vracia“, nás do svojej hĺbky vtiahne už na prvých stránkach, vo 
chvíli, keď rozprávačka zazvoní pred neznámymi dverami v jednej ruke s kufrom a s taškou plnou 
topánok v tej druhej. Otvoriť prichádza jej sestra Adriana s rozstrapatenými vrkočmi: nikdy 
predtým sa nevideli. Začína sa strhujúci a okúzľujúci príbeh o dievčati, ktoré zo dňa na deň príde 
o všetko: o pohodlný domov, najdrahšie kamarátky, bezpodmienečnú lásku rodičov. Trinásťročné 
dievča objavuje úplne nový a odlišný život. Dom je malý, tmavý, všade naokolo je plno 
súrodencov a na stole málo jedla. Je tam však Adriana, s ktorou spolu spávajú na jednej posteli. 
A je tu aj Vincenzo, ktorý sa na ňu pozerá ako na ženu, a v jeho samopašnom, ostrieľanom 
pohľade sa vie aj stratiť, aby sa opäť mohla nájsť. Aby dokázala prijať fakt, že sa jej dvakrát 
zriekli, musí sa vrátiť k svojej podstate. Donatella di Pietrantonio dokáže tento príbeh o vzťahoch 
matiek a dcér, zodpovednosti a starostlivosti vyrozprávať veľmi originálnym a expresívne silným 
spôsobom. 

 

Donatella Di Pietrantonio, povolaním detská zubná lekárka, sa narodila v maličkej horskej 
dedinke Arsita v regióne Abruzzo, kde prežila aj časť svojho detstva. Práve toto izolované pro-
stredie ju už v deviatich rokoch priviedlo k písaniu a neskôr vytvorilo pevné základy jej osobitého 
literárneho štýlu. Na scéne sa objavila takmer po polstoročí a svojím prvým románom Mia madre è 

un fiume (Moja matka je rieka, 2011) sa stala nečakaným spisovateľským objavom roka. Kritiku, 
rovnako ako čitateľstvo, zaujala intenzitou výpovede, autenticitou a schopnosťou prerozprávať 
príbehy o rôznych podobách lásky medzi matkou a dcérou, a to s veľkou dávkou poetiky a 
zároveň krutosti sa v jej textoch vynára z každej stránky ako vzdialená mytologická krajina. Jej 
druhý román Bella mia (Moja krásna, 2014) je príbehom o smútku a bolesti, ktoré dopadnú na 
rodinu a na mesto v dôsledku silného zemetrasenia, ktoré postihlo Abruzzo v roku 2009. Hlavná 

https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/06/T%C3%A1-%C4%8Do-sa-vracia_cover.jpg
https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/06/T%C3%A1-%C4%8Do-sa-vracia_cover.jpg
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hrdinka a rozprávačka príbehu prichádza o sestru – dvojča a okrem vyrovnávania sa so stratou 
svojho „druhého a životaschopnejšieho ja“ sa musí postarať o jej osirelého syna. 

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k takzvanému etnickému prúdu súčasných 
talianskych spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským čitateľom známe Michela Murgia 
(Accabadora, prel. Miroslava Vallová, Slovart, 2014) či Elena Ferrante (Neapolská sága, prel. 
Ivana Dobrakovová, Inaque, 2015 – 2017). 

Program tohtoročného festivalu DOLCE VITAJ ponúka výber súčasného talianskeho umenia vo 
všetkých žánroch – tri koncerty, filmovú prehliadku Cinevitaj, divadelné predstavenie Emmy 
Dante, výstavu fotografií a ochutnávku talianskej gastronómie. Jedenásty ročník festivalu otvorila 
1. júna 2O18 v Bratislave vernisáž výstavy talianskeho dizajnu vo fotografiách, a potrvá celý jún. 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Talianskej 
republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/06/donatella.jpg
https://gregi.net/wp-content/uploads/2018/06/donatella.jpg
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http://www.popular.sk/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola 

 

Festival Dolce Vitaj pokračuje, 
vyvrcholí koncertom ženského Tria 
Assurd z Neapola 

 

  

Festival DOLCE VITAJ uzavrie koncert neapolského ženského Tria Assurd. Inšpiratívny príklad 
world music je spontánnou esenciou Južného Talianska. Trio, ktoré sa za 25 rokov svojej 
existencie stalo známe po celom svete, používa pôvodné tradičné nástroje, ako sú tamburíny 
a akordeón. Pozývajú ho významné svetové divadlá a spolupracovalo s najlepšími tanečnými 
súbormi od Kanady, USA, Chile až po Nemecko a Švajčiarsko. Koncert, ktorý bude ich 
slovenskou premiérou, sa uskutoční v piatok 29. júna 2018 o 19.00 hod. vo Veľkom koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu, vstup voľný. 

                  Do konca 11. ročníka festivalu ďalej prebieha filmová prehliadka Cinevitaj v Kine 
Lumière, očakáva sa príchod spisovateľky Donatelly Di Pietrantonio a otvorenie výstavy 
Praha´68 pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari.  

„Ľudová hudba je vyjadrením temperamentu obyvateľov určitého miesta. Prinášať hudbu z Kampánie 
do celého sveta preto znamená predstavovať povahu krajiny, v ktorej tieto piesne vznikli a naďalej tam 
žijú. Samozrejme sme veľmi rady, že sa zoznámime s bratislavským publikom a dúfame, že mu 
odovzdáme a zároveň od neho prijmeme veľa pozitívnej energie,“ povedali neapolské hudobníčky.  

Trio tvoria: Cristina Vetrone, spev a akordeón, Lorella Monti, spev a bicie nástroje, Enza Prestia, 
spev a bicie nástroje. Za ostatné mesiace veľa cestujú, nielen po Európe. Zhodli sa tiež na tom, že 
každá skúsenosť a každé stretnutie malo pre nich význam a bolo prínosom. A ako zvlášť dôležité 
a smerodajné označili stretnutie so skvelým talianskym choreografom a tanečníkom Maurom 
Bigonzettim, ktorý sa zameriava na súčasný balet a presadil sa na medzinárodnej tanečnej scéne.  

http://www.popular.sk/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola
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Trio Assurd vystúpilo v priebehu svojej úspešnej kariéry na pódiách mnohých významných divadiel po 
celom svete a spolupracovalo s najlepšími tanečnými spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands 
Ballets Canadiens de Montreal, Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, 
Nuova Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of Chicago, atď. „Ide o silný vzájomný vzťah. 
Tanec sa bez hudby nezaobíde a hudba sa vo víre tanca umocňuje. Je to ako vzduch, vďaka ktorému 
vzplanie oheň,“hovoria originálne hudobníčky o svojich skúsenostiach zo spojenia hudby a tanca.  
  

 
  

Festival DOLCE VITAJ potrvá do konca júna. Aktuálne v Kine Lumière prebieha 
v rámci Cinevitaj retrospektívavenovaná hrdému Neaopolčanovi Paolovi Sorrentinovi, ktorú zavŕšia 
filmy s výlučne neapolskou témou RealityshowMattea Garroneho, Temný Neapol Ferzana 
Ozpetka, či dokument Giacoma DurzíhoFerante Fever o Elene Ferrante a jej Neapolskej ságe.  

Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého slovenského prekladu 
autorky Donatelly Di Pietrantonio Tá, čo sa vracia. Známa spisovateľka, laureátka ceny Premio 
Campiello 2017, pricestuje na Slovensko po prvý raz. O románe, ktorý len pred pár dňami vydalo 
vydavateľstvo Inaque, bude rozprávať 20. júna 2018 o 18.00 hod. v Kníhkupectve Martinus na 
Obchodnej ulici.  

Od 27. júna do 5. augusta 2018 bude prebiehať v Stredoeurópskom dome fotografie výstava s 
názvom Praha 1968, ktorá zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín Československa a vznikla 
pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968 v CRAF - Centre pre výskum a archiváciu fotografií 
v Spilimbergu (Friuli Venezia Giulia). Výstavu tvorí viac než sto fotografií od Carla Leidiho, Alfonsa 
Modenesiho (Taliansko), Pavla Štichu (Česká republika) Sune Jonssona (Švédsko). Kurátorsky ju 
pripravil Walter Liva.   

Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na Hviezdoslavovom námestí v 
Bratislave a v centre Popradu organizuje Taliansko – Slovenská obchodná komora od 18. do 22. 
júna Taliansky trh so širokou ponukou charakteristických gastronomických produktov.  

  

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Talianskej 
republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora.  

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy Iva Nesrovnala.  

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it 

15. 6. 2018 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
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PRAVDA, 16. 6. 018 
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https://hudba.zoznam.sk/spravy/17-06-2018-festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-

koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/ 

Festival Dolce Vitaj pokračuje, vyvrcholí koncertom ženského Tria Assurd z Neapola 

pred 3 hodinami | redakcia 

Festival Dolce Vtaj uzavrie koncert neapolského ženského Tria Assurd. Inšpiratívny príklad world music je spontánnou 

esenciou Južného Talianska. Trio, ktoré sa za 25 rokov svojej existencie stalo známe po celom svete, používa pôvodné 

tradičné nástroje, ako sú tamburíny a akordeón. 

 
 
Pozývajú ho významné svetové divadlá a spolupracovalo s najlepšími tanečnými súbormi od Kanady, USA, Chile až po 

Nemecko a Švajčiarsko. Koncert, ktorý bude ich slovenskou premiérou, sa uskutoční v piatok 29. júna o 19:00 vo Veľkom 

koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, vstup je voľný. 

 

"Ľudová hudba je vyjadrením temperamentu obyvateľov určitého miesta. Prinášať hudbu z Kampánie do celého sveta preto 

znamená predstavovať povahu krajiny, v ktorej tieto piesne vznikli a naďalej tam žijú. Samozrejme sme veľmi rady, že sa 

zoznámime s bratislavským publikom a dúfame, že mu odovzdáme a zároveň od neho prijmeme veľa pozitívnej energie," 

povedali neapolské hudobníčky.  

 

Trio tvoria Cristina Vetrone - spev a akordeón, Lorella Monti - spev a bicie nástroje, Enza Prestia - spev a bicie nástroje. 

Za ostatné mesiace veľa cestujú, nielen po Európe. Zhodli sa tiež na tom, že každá skúsenosť a každé stretnutie malo pre nich 

význam a bolo prínosom. A ako zvlášť dôležité a smerodajné označili stretnutie so skvelým talianskym choreografom a 

tanečníkom Maurom Bigonzettim, ktorý sa zameriava na súčasný balet a presadil sa na medzinárodnej tanečnej scéne. 

 

Trio Assurd vystúpilo v priebehu svojej úspešnej kariéry na pódiách mnohých významných divadiel po celom svete a 

spolupracovalo s najlepšími tanečnými spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, 

Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of 

Chicago, atď. "Ide o silný vzájomný vzťah. Tanec sa bez hudby nezaobíde a hudba sa vo víre tanca umocňuje. Je to ako 

vzduch, vďaka ktorému vzplanie oheň," hovoria originálne hudobníčky o svojich skúsenostiach zo spojenia hudby a tanca.  

 

Festival Dolce Vitaj potrvá do konca júna. Aktuálne v Kine Lumière prebieha v rámci Cinevitaj retrospektíva venovaná 

hrdému Neaopolčanovi Paolovi Sorrentinovi, ktorú zavŕšia filmy s výlučne neapolskou témou Reality show Mattea 

Garroneho, Temný Neapol Ferzana Ozpetka, či dokument Giacoma Durzího Ferante Fever o Elene Ferrante a jej Neapolskej 

ságe.  

 

Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého slovenského prekladu autorky Donatelly Di 

Pietrantonio Tá, čo sa vracia. Známa spisovateľka, laureátka ceny Premio Campiello 2017, pricestuje na Slovensko po prvý 

raz. O románe, ktorý len pred pár dňami vydalo vydavateľstvo Inaque, bude rozprávať 20. júna o 18:00 v Kníhkupectve 

Martinus na Obchodnej ulici.  

 

Od 27. júna do 5. augusta bude prebiehať v Stredoeurópskom dome fotografie výstava s názvom Praha 1968, ktorá 

zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín Československa a vznikla pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968 v 

CRAF - Centre pre výskum a archiváciu fotografií v Spilimbergu (Friuli Venezia Giulia). Výstavu tvorí viac než sto 

fotografií od Carla Leidiho, Alfonsa Modenesiho (Taliansko), Pavla Štichu (Česká republika) Sune Jonssona (Švédsko). 

Kurátorsky ju pripravil Walter Liva. 

https://hudba.zoznam.sk/spravy/17-06-2018-festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/
https://hudba.zoznam.sk/spravy/17-06-2018-festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/
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Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a v centre 

Popradu organizuje Taliansko – Slovenská obchodná komora od 18. do 22. júna Taliansky trh so širokou ponukou 

charakteristických gastronomických produktov.  

 

Informácie a foto pre Hudba.sk poskytla Zuzana Golianová. 
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https://spectator.sme.sk/c/20851040/dolce-vitaj-brings-italian-culture-to-

bratislava.html 

Dolce Vitaj brings Italian culture to 

Bratislava 

The 2018 edition of the festival will focus on Italian design and the city of Naples 
through film, music, and gastronomy. 

Ozpetek: Dark Naples(Source: 

Courtesy of Dolce Vitaj) 

Font size:A-|A+
0 

The traditional festival of Italian art, gastronomy and lifestyle, Dolce Vitaj, will invade the 

venues and streets of Bratislava this June. Although many of its events already took place at 

the beginning of June, some are still luring locals as well as visitors who want to get a taste of 

the Mediterranean life. 

One of the core motifs of the 11th year of this festival is design. The Inventiveness and Beauty 

– Italian design in Photos of Miro Zagnoli / Vynaliezavosť a krása – Taliansky dizajn vo 

fotografii Mira Zagnoli exhibition in the Dvorana (Courtyard) space of the Culture Ministry in 

downtown Bratislava offers, until June 19, an insight into the modern design of this country. 

The admission is free, the TASR newswire wrote. 

Welcome to Italian cinema 

The film part of Dolce Vitaj, Cinevitaj, has already shown the films of Naples native, Paolo 

Sorrentino. The works of other directors – Matteo Garrone and Ferzan Ozpetek – will be 

https://spectator.sme.sk/c/20851040/dolce-vitaj-brings-italian-culture-to-bratislava.html
https://spectator.sme.sk/c/20851040/dolce-vitaj-brings-italian-culture-to-bratislava.html
https://m.smedata.sk/api-media/media/image/spectator/6/33/3379176/3379176_1200x.jpeg?rev=3
https://m.smedata.sk/api-media/media/image/spectator/6/33/3379176/3379176_1200x.jpeg?rev=3
javascript:fbShare(encodeURIComponent(location.href)%20+%20'?t=Dolce%20Vitaj%20brings%20Italian%20culture%20to%20Bratislava',%20'Dolce%20Vitaj%20brings%20Italian%20culture%20to%20Bratislava',%20'',%20'http://goo.gl/dS52U',%20640,%20480);
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screened in the Lumiére cinema (Garrone’s Reality Show – Slovak premiere – on June 22, 

20:00; Ozpetek’s Dark Naples – Napoli Velata – on June 25, 20:00). Moreover, the 

documentary Ferrante Fever (June 18, 20:00) explains why the Naples Saga of Elena Ferrante 

(dir. Giacomo Durzi) has become almost a global phenomenon, informed Zuzana Golianová 

in the name of the organisers, the Italian Culture Institute, other civic associations in 

Bratislava and state authorities. 

Ferrante Fever is a trip that starts in America and ends in the streets of Naples, displaying the 

work of Elena Ferrante through the sites where her novels take place, and through the eyes 

and interpretation of important personalities who are both her critics and admirers. 

Matteo Garrone (who made Gomorra) returned to the issue of Naples in his comedy from 

2011 which shows the downside of a reality show and how it can make a Naples local lose 

their sense of reality. The Reality Show received the main jury award in Cannes, as well as 

some other prizes. 

The concluding film of Italian-Turkish director Ferzan Ozpetek is a thriller, melodrama, 

romance and family drama casting two noteworthy actors, Giovanna Mezzogiorno and 

Alessandro Borghi. 

Gastronomy, anniversaries and more 

Between June 18 and 24, typical Italian meals and delicacies will be on offer at the Italian 

Market on Hviezdoslavovo Square. 

Italian market will move 

to the streets of Bratislava (Source: Courtesy of Dolce Vitaj) 

The book The Returned One (L’Arminuta) by Donatella di Pietrantonio will be presented in 

Slovak translation on June 20 at 18:00 in the Martinus bookshop on Obchodná Street. 
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Donatella Pietrantonio 

(Source: Couretsy of Dolce Vitaj) 

Slovakia, and all of Czechoslovakia in fact, commemorate several milestones in 2018, 

including the 50th anniversary of the Soviet invasion of August 21, and the Prague Spring that 

preceded it. The exhibition set to open on June 26 at 18:00 in the Central-European House of 

Photography is called Prague 1968 and strives to commemorate the turbulent historical events 

that shook not only the communist Czechoslovakia but also its “brothers in arms” and, in 

some way, all of Europe. The curator Walter Liva has collected more than 100 photos by 

international professionals – Carlo Leidi and Alfonso Modenesi (Italy), Pavel Šticha (Czech) 

and Sune Jonsson (Sweden) from the centre for Research and Archiving of Photographs 

(CRAF) in Spilimberg, Italy, for a travelling exhibition marking this unique anniversary, 

which will stay in Bratislava until August 5. 

The photos depict not just crucial players of this period but also key events, from inside 

(Pavel Šticha) as well as through the eyes of visiting foreigners: Sune Jonsson, who was in 

Prague with Dag Lindberg for a feature researching the siege of Prague by Swedes in the 30-

year War but captured a completely different siege instead,and Carlo Leidi and Alfonso 

Modenesi, who visited the Czechoslovak capital in autumn 1968 in the aftermath of the 

invasion. 

Last but not least 

One of the highlights of Dolce Vitaj 2018 will be the concluding concert of three ladies on 

June 29 at 19:00 in the Slovak Radio building. The admission for the Trio Assurd, which will 

feature an electrifying mix of traditional southern-Italian music, tarantella partenopea, pizzica 

salentina and tammurriata with instruments like the tambourine and accordion, is free. 
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Trio Assurd 

(Source: Courtesy of Dolce Vitaj) 

The trio, Cristina Vetrone (vocals, accordion), Lorella Monti (vocals, percussions), and Enza 

Prestia (vocals and percussions), have already played in many venues and theatres and at 

several festivals, with numerous dance companies, including Ater Balletto, Les Grands 

Ballets Canadiens de Montreal, Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de 

Santiago, Nuova Compagnia di Canto Popolare, etc. 

18. Jun 2018 at 12:20  | COMPILED BY ZUZANA VILIKOVSKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spectator.sme.sk/aut/65/compiled-by-zuzana-vilikovska
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https://www.prservis.sk/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-

tria-assurd-z-neapola/ 

 

18. júna 2018PR správyKultúraHudba od PRservis.skSITA  Diskusia() 

Festival Dolce Vitaj pokračuje, 
vyvrcholí koncertom ženského Tria 
Assurd z Neapola 
BRATISLAVA 18. júna – Festival DOLCE VITAJ uzavrie koncert 

neapolského ženského Tria Assurd. Inšpiratívny príklad world music je 

spontánnou esenciou Južného Talianska. 

Trio, ktoré sa za 25 rokov svojej existencie stalo známe po celom svete, 

používa pôvodné tradičné nástroje, ako sú tamburíny a akordeón. Pozývajú 

ho významné svetové divadlá a spolupracovalo s najlepšími tanečnými 

súbormi od Kanady, USA, Chile až po Nemecko a Švajčiarsko. 

Koncert, ktorý bude ich slovenskou premiérou, sa uskutoční v piatok 29. júna 

2018 o 19.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, vstup 

voľný. 

Do konca 11. ročníka festivalu ďalej prebieha filmová prehliadka Cinevitaj v 

Kine Lumière, očakáva sa príchod spisovateľky Donatelly Di Pietrantonio a 

otvorenie výstavy Praha´68 pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari. 

https://www.prservis.sk/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/
https://www.prservis.sk/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/
https://www.prservis.sk/category/pr-spravy/
https://www.prservis.sk/category/pr-spravy/
https://www.prservis.sk/category/pr-spravy/kultura/hudba/
https://www.prservis.sk/festival-dolce-vitaj-pokracuje-vyvrcholi-koncertom-zenskeho-tria-assurd-z-neapola/#comments
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„Ľudová hudba je vyjadrením temperamentu obyvateľov určitého miesta. Prinášať 

hudbu z Kampánie do celého sveta preto znamená predstavovať povahu krajiny, 

v ktorej tieto piesne vznikli a naďalej tam žijú. Samozrejme sme veľmi rady, že sa 

zoznámime s bratislavským publikom a dúfame, že mu odovzdáme a zároveň od 

neho prijmeme veľa pozitívnej energie,“ povedali neapolské hudobníčky. 

Trio tvoria: Cristina Vetrone, spev a akordeón, Lorella Monti, spev a bicie 

nástroje, Enza Prestia, spev a bicie nástroje. Za ostatné mesiace veľa cestujú, 

nielen po Európe. Zhodli sa tiež na tom, že každá skúsenosť a každé stretnutie malo 

pre nich význam a bolo prínosom. A ako zvlášť dôležité a smerodajné označili 

stretnutie so skvelým talianskym choreografom a tanečníkom Maurom 

Bigonzettim, ktorý sa zameriava na súčasný balet a presadil sa na medzinárodnej 

tanečnej scéne. 

 

Trio Assurd vystúpilo v priebehu svojej úspešnej kariéry na pódiách mnohých 

významných divadiel po celom svete a spolupracovalo s najlepšími tanečnými 

spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, 

Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, Nuova 

Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of Chicago, atď. „Ide o silný 



140 

 

vzájomný vzťah. Tanec sa bez hudby nezaobíde a hudba sa vo víre tanca umocňuje. 

Je to ako vzduch, vďaka ktorému vzplanie oheň,“ hovoria originálne hudobníčky 

o svojich skúsenostiach zo spojenia hudby a tanca. 

Festival DOLCE VITAJ potrvá do konca júna. Aktuálne v Kine Lumière 

prebieha v rámci Cinevitaj retrospektíva venovaná hrdému Neaopolčanovi Paolovi 

Sorrentinovi, ktorú zavŕšia filmy s výlučne neapolskou 

témou Reality show Mattea Garroneho, Temný Neapol Ferzana Ozpetka, či 

dokument Giacoma Durzího Ferante Fever o Elene Ferrante a jej Neapolskej 

ságe. 

Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého slovenského 

prekladu autorky Donatelly Di Pietrantonio Tá, čo sa vracia. Známa spisovateľka, 

laureátka ceny Premio Campiello 2017, pricestuje na Slovensko po prvý raz. 

O románe, ktorý len pred pár dňami vydalo vydavateľstvo Inaque, bude rozprávať 

20. júna 2018 o 18.00 hod. v Kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici. 

Od 27. júna do 5. augusta 2018 bude prebiehať v Stredoeurópskom dome fotografie 

výstava s názvom Praha 1968, ktorá zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín 

Československa a vznikla pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968 v CRAF – 

Centre pre výskum a archiváciu fotografií v Spilimbergu (Friuli Venezia Giulia). 

Výstavu tvorí viac než sto fotografií od Carla Leidiho, Alfonsa Modenesiho 

(Taliansko), Pavla Štichu (Česká republika) Sune Jonssona (Švédsko). Kurátorsky 

ju pripravil Walter Liva. 

Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na 

Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a v centre Popradu organizuje Taliansko – 

Slovenská obchodná komora od 18. do 22. júna Taliansky trh so širokou ponukou 

charakteristických gastronomických produktov. 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj 

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Talianskej republiky a Taliansko – 

Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala. 

Hlavný partner festivalu Dolce Vitaj 

VÚB banka a.s. 

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
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https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/474037-kniha-tyzdna-ta-ktoru-nikto-nechce/ 

Kniha týždňa: Tá, 
ktorú nikto nechce 
František Hruška, literárny historik a prekladateľ 20.06.2018 13:01 

  

Tých málo turistov, ktorí sa z našich končín dostali v 

polovici 70. rokov minulého storočia do Talianska, vnímalo 

túto krajinu ako súčasť bohatého Západu s obchodmi 

plnými tovaru a vzácnym kultúrnym dedičstvom. 

 

Donatella di Pietrantonio: Tá, čo sa vraciaAutor: INAQUE 

Tie časti Apeninského polostrova, ktoré navštívili, také aj boli. Mimo 

turistických centier, najmä na juh od Ríma, existovali široké oblasti, 

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/474037-kniha-tyzdna-ta-ktoru-nikto-nechce/
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ktorých sa ekonomický zázrak, ktorý Taliansko zažilo desať rokov 

predtým, ani nedotkol. Patrili k nim aj hornaté časti kraja Abbruzzo, 

o ktorých píše vo svojom románe Tá, čo sa vrátila (L'Arminuta) 

Donatella Di Pietrantonio. V slovenskom preklade Adriany Šulíkovej 

teraz vyšiel vo vydavateľstve Inaque. Titul originálu si museli 

prekladať aj Taliani, lebo znamená tá, čo sa vrátila, ale v miestnom 

nárečí, ktorému väčšina z nich nerozumie. 

Mladá autorka 

Di Pietrantonio je mladá autorka, aspoň v tom zmysle, ako to na konci 

80. rokov minulého storočia o sebe tvrdil Umberto Eco, ktorý svoj prvý 

román vydal len pár rokov predtým a ako prozaik mal celú budúcnosť 

pred sebou. Ako filozof a semiológ bol ročník 1932, ale ako spisovateľ 

sa zrodil v roku 1980. Donatella Di Pietrantonio, ktorá sa narodila 

v roku 1962, vydala svoj prvý román Moja matka je rieka až v roku 

2011, je to teda v panoráme talianskej literatúry mladá autorka, ktorá 

sa k písaniu odhodlala až v zrelom veku. 

Ako naznačuje názov, rozprávačka čerpala materiál pre svoju 

mozaiku o živote obyvateľov horskej dedinky z toho, čo jej 

vyrozprávala matka vo chvíli, keď jej pamäť začína odchádzať. 

Vytvára tak podobu kraja a jeho obyvateľov od druhej svetovej vojny 

až dodnes ako spomienku ženy, ktorá dcére nevedela dať toľko lásky, 

ako by potrebovala, ale chudoba, zaostalosť a zvyky dedinskej 

komunity jej to ani veľmi neumožňovali. 

Aj v druhom románe Moja krásna z roku 2014 zostáva autorka verná 

kraju Abbruzzo, ale teraz jeho dej presunula do hlavného mesta tohto 

kraja, do L'Aquily, a do doby, keď mesto postihlo ničivé zemetrasenie. 

Dospelá žena sa musí vyrovnať s nečakanou stratou blízkeho 

človeka, toho najbližšieho, aký je možný – svojho dvojčaťa. Nielen to, 

musí sa postarať aj o jej osirelého syna. Hoci sa autorka sústreďuje 

predovšetkým na psychiku hlavnej postavy, v nepriamych náznakoch 

poukazuje aj na cynizmus a ľahostajnosť štátu v postoji k ľuďom 

postihnutým živelnou pohromou. 
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Román o chudobe 

Román Tá, čo sa vrátila, vyšiel len v minulom roku a do rúk 

slovenských čitateľov sa dostáva naozaj rýchlo. Prispelo k tomu veľmi 

priaznivé prijatie knihy v Taliansku, kde si získala veľa obdivovateľov 

a prestížne ocenene Premio Campiello. Je to jedna z mladších 

literárnych cien, udeľuje sa len od roku 1962 a vznikla na podnet 

benátskych podnikateľov. Knihy do finále vyberá síce odborná porota, 

ale o víťazovi rozhoduje tristočlenná porota náhodne vybratých osôb, 

ktoré sú každý rok iné. Ide teda o čitateľské ocenenie, no o jeho 

finančné vyjadrenie sa starajú priemyselníci, ktorí sú dosť štedrí. Pri 

románe Tá, čo sa vrátila, tak došlo k nechcenému paradoxu, že jednu 

z najlukratívnejších literárnych cien získal román o chudobe. 

Príbeh je vystavaný ako spomienka dospelej ženy, ktorá si spomína 

na ťažké roky svojho života, keď sa ako 13-ročné dievča, ktoré 

vyrástlo v meste pri mori, odrazu musí vrátiť do dediny vo vnútrozemí, 

kde bývajú jej skutoční rodičia. Keď mala šesť mesiacov, dali ju 

vzdialeným bezdetným príbuzným, lebo chudobné rodiny si takto 

pomáhali, keď nemali dosť prostriedkov na obživu početnejšej rodiny. 

Z dôvodov, ktoré dievča nepozná, si ju teraz adoptívni rodičia nemôžu 

dlhšie nechať. Pre pôvodnú rodinu znamená jej návrat len ďalší 

hladný krk, ktorý treba nasýtiť. „Žena, ktorá ma splodila, sa ani 

nezdvihla zo stoličky. Dieťa v jej náručí si hrýzlo palček, zrejme sa mu 

predieral zub. Obaja na mňa hľadeli a ono prerušilo svoje monotónne 

mrmlanie. Nevedela som, že mám takého malého brata. Prišla si, 

povedala. Zlož sa. Otec vyšiel zo spálne naboso a zíval. Objavil sa do 

pol pása nahý. Všimol si ma, keď kráčal za vôňou kávy. Prišla si, 

vyhlásil rovnako ako jeho žena.“ 

Jednoduchým konštatovaním, vecným zobrazením scén a epizód zo 

života v novej rodine zachytáva autorka bolestnú skúsenosť dievčaťa 

na začiatku dospievania. Práve výrazová zdržanlivosť dodáva jej 

rozprávaniu poetickú silu aj vo chvíľach, keď odhaľuje drsné stránky 

tohto spôsobu života a citovú skúposť osôb, ktoré ju obklopujú. 

Podobne ako rodičia privítajú malú sestru aj jej súrodenci. Najmä 

jeden zo starších bratov využije každú príležitosť, aby jej pripomenul, 

že tu nie je vítaná. Musí si zvykať, že sa je to, na čo stačia peniaze, a 

deti musia pomáhať rodičom s prácami okolo domu, ktoré ona ani 
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nevie robiť. Našťastie má aj desaťročnú sestru Adrianu, ktorá sa síce 

stále pomočieva, ale je to bezprostredné dedinské dievča, ktoré je na 

svoju sestru z mesta hrdé a neváha ju brániť dokonca aj pred matkou, 

keď sa ju chystá biť. 

Sirota dvoch žijúcich matiek 

Matka od mora, ako dievča nazýva ženu, u ktorej donedávna žila, 

však na ňu nezabúda a každú sobotu jej posiela malú sumu na 

prilepšenie. So sestrou si za to môžu dopriať zmrzlinu, dokonca 

ušetriť toľko, aby mali na cestu autobusom do mesta pri mori. 

Pre Arminutu však nebol výlet k moru iba príležitosťou, aby sa mohla 

vykúpať, ale aj možnosťou, aby zistila, prečo musela z mesta odísť. 

Dom, v ktorom voľakedy bývala, však našla prázdny. Otázka, ktorá ju 

najviac trápila, zostala nezodpovedaná, nemala sa koho opýtať, prečo 

sa jej život v ňom odrazu skončil. Bolo sa treba zmieriť s novou 

situáciou. „Zostávala som sirotou dvoch žijúcich matiek. Jedna sa ma 

vzdala v čase, keď mi jej mlieko ešte stekalo po jazyku, druhá ma 

v trinástich vrátila. Bola som dcérou odlúčení, falošného či 

zamlčaného príbuzenstva, časovo-priestorových odstupov. Netušila 

som, odkiaľ pochádzam. A v hĺbke duše to neviem dodnes.“ 

Po prázdninách nastúpila do posledného ročníka základnej školy, kde 

ju deti prijali s rovnakou nedôverou ako jej súrodenci. Najstarší brat 

sa k nej stále správa, akoby ani nebola jeho sestra, ale cudzie dievča, 

ktoré sa mu páči. Dáva jej drobné darčeky, na ktoré si však zarába 

podozrivým spôsobom. Keď ho prenasledujú policajti, zabije sa pri 

havárii na motorke. Matka, skúpa na slová i na prejavy citov, sa ešte 

viac uzavrie do seba. Možno to bolo jej najobľúbenejšie dieťa a teraz, 

po jeho smrti, to bol jej prejav lásky. Pre ostatné deti však 

z pozornosti rodičov ešte ubudlo. „Na jar som mala narodeniny a nikto 

si to ani nevšimol. Kým som bola preč, moji prví rodičia na to zabudli 

a Adriana nepoznala dátum môjho narodenia.“ Arminuta však chcela 

mať oslavu, kúpila si krémeš, zavrela sa do kôlne, sama si 

zablahoželala a sfúkla aj sviečku. Jediným darčekom bola tá sviečka, 

ktorú jej predavačka v cukrárni dala zadarmo. 

Nechcené dievča je však nadané, čo uznajú aj jej nevzdelaní rodičia a 

s pomocou adoptívnej matky pokračuje v štúdiu aj po skončení 
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základnej školy. Od koho iného ako od svojej všetečnej sestry 

Adriany sa dozvie aj to, prečo sa jej život v meste tak nečakane 

skončil. Zapríčinili to veci, ktoré sa medzi dospelými stávajú, len sa 

deťom ťažko vysvetľujú. 

Bohatý prameň spomienok 

Donatella Di Pietrantonio pracuje ako detská zubná lekárka v meste 

Penne v kraji Abbruzzo a spisovateľkou je iba mimo pracovného 

času. Žije stále na miestach, kde sa narodila rozpráva o ľuďoch a 

veciach, ktoré dôverne pozná a môže čerpať z bohatého prameňa 

vlastných spomienok. To dodáva pôsobivosť a presvedčivosť jej 

postavám, psychologická motivácia ich konania pôsobí logicky a 

autenticky. 

Slovenskí čitatelia sa budú môcť stretnúť s talianskou autorkou aj 

osobne. V rámci festivalu Dolce vitaj sa počas celého júna konajú 

v Bratislave a v ďalších slovenských mestách podujatia, ktoré 

organizuje Taliansky kultúrny inštitút a jednou z príležitosti dotyku 

s Talianskom a jeho kultúrou bude aj stretnutie s Donatellou Di 

Pietrantonio 20. júna v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici 

v Bratislave. Môžu sa s ňou porozprávať o jej knihách a možno aj 

o tom, či má Taliansko problém s lekármi v menších mestách a na 

vidieku ako Slovensko. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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https://www.mixcloud.com/radiofm/donatella-di-pietrantonio-v-rane-na-efemku-

2062018/ 

 

e with every new upload! 
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http://www.inaque.sk/sk/clanky/books/fiction/literatura_nas_konfrontuje_s_vlastnymi

_demonmi 

Literatúra nás konfrontuje s vlastnými démonmi 

Redakcia  

 

25. 6. 2018 

 

V rámci festivalu Dolce Vitaj navštívila Bratislavu talianska spisovateľka Donatella Di 

Pietrantonio, ktorá v roku 2011 debutovala románom Moja matka je rieka, o dva roky neskôr 

vydala knihu s názvom Moja krásna. V slovenčine jej vyšiel román Tá, čo sa vracia, za ktorý 

získala prestížnu cenu Premio Campiello. 

Rozprávačkou tohto románu je trinásťročné dievča, ktoré sa vracia od svojich adoptívnych rodičov v meste, 

kde vyrastalo ako jedináčik, k svojej biologickej rodine s množstvom súrodencov a nedostatkom lásky a 

jedla na stole. Témami všetkých kníh Donatelly Di Pietrantonio sú rodinné vzťahy, definícia úloh, ktoré 

zohrávajú rodičia, deti, súrodenci, ale aj prostredie, ktoré ich obklopuje, opísané lyrickým, poetickým 

jazykom, ktorým odhaľuje často temné životné situácie a pocity. 

Vyštudovali ste medicínu, pracujete ako detská zubná lekárka. Čo vás priviedlo k písaniu? 

V skutočnosti sa Donatella-spisovateľka narodila skôr ako Donatella-zubárka, a to v škole, pretože dovtedy 

bol mojím jazykom dialekt a so spisovnou taliančinou som sa stretla až v školských laviciach. Pochopila 

som, aké možnosti poskytuje spisovná taliančina, taká odlišná od mojej rodnej reči – nárečia, ktoré by som 

definovala ako chudobný jazyk, ale zároveň aj jazyk chudobných, jazyk spätý so zemou, pôdou, ročnými 

obdobiami, poľnohospodárstvom. 

Hoci som bola dieťa, cítila som naliehavú potrebu vyjadriť sa, opísať svoje pocity, na ktoré mi v nárečí 

chýbali slová, a práve písanie v spisovnej taliančine mi poskytlo nástroj na vyjadrenie toho, čo cítim. 

http://www.inaque.sk/sk/clanky/books/fiction/literatura_nas_konfrontuje_s_vlastnymi_demonmi
http://www.inaque.sk/sk/clanky/books/fiction/literatura_nas_konfrontuje_s_vlastnymi_demonmi
http://www.inaque.sk/sk/users/autori/redakcia


148 

 

Donatella Di Pietrantonio  

Tá, čo sa vracia 

Titul v origináli: L’Arminuta 

Preklad: Adriana Šulíková 

Edícia: Pandora 

Rozmer: 135 x 207 mm 

Počet strán: 200 

Väzba: Hardcover 

Cena: 13,99 EUR 

Dátum vydania: 24. apríl 2018 

Kníhkupectvá: Martinus, Artforum, Panta Rhei, Gorila 

ISBN: 978-80-89737-86-4 

Dlho mi však chýbala odvaha uveriť tomu, čo som cítila a čo som dokázala vyjadriť. Keď prišiel čas 

rozhodnúť sa pre štúdium, nevedela som, ako to vysvetliť rodičom, a preto som si zvolila štúdium medicíny 

a profesiu zubnej lekárky, pretože v tom čase poskytovala akúsi istotu. 

Písaniu som však zostala verná, nikdy som túto hlbokú vnútornú potrebu nezradila. Celé roky som písala, 

keď som bola sama, potajomky. Keď som mala takmer päťdesiat rokov rozhodla som sa ukázať svoje texty 

svetu. 

Vo svojich knihách sa venujete témam a situáciám, ktoré mnohí čitatelia a čitateľky označujú 

za temné či depresívne. Aj v románe Moja krásna, aj v knihe Tá, čo sa vracia sa relatívne mladí 

ľudia, skoro deti, musia vyrovnať so stratou najbližšieho človeka a dospieť. Akú úlohu má 

podľa vás ako čitateľky plniť literatúra? 

Verím, že literatúra plní presne túto úlohu, má skúmať temno v nás a má nás až fyzicky priviesť k niečomu, 

čo si odmietame priznať. Úlohou literatúry je rozvíriť blato na dne jazera, ktorým sme my sami. Má klásť 

otázky a odpovedať na to, na čo si nedokážeme odpovedať. Niekedy to môže aj viesť k skľúčenosti. 

Samozrejme, ak máme potrebu čítať niečo zábavné a nerušivé, môžeme čítať aj žánrovú literatúru. 

Napríklad, keď si chcem oddýchnuť, čítam komiksy alebo príbehy komisára Montalbana. Ale aj komisár 

Montalbano nám kladie otázky. 

V románe Tá, čo sa vracia je takýmto temným priestorom, do ktorého ste nahliadli, vzťah 

medzi matkou a dcérou. Ale toto puto skúmate aj vo svojich dvoch predchádzajúcich 

románoch. Odkiaľ pramení táto potreba opísať puto medzi matkou a dcérou? 

Táto téma sa objavuje vo všetkých mojich knihách. Chcela by som byť k svojim čitateľom a čitateľkám 

úprimná, a preto sa priznávam, že tak ako všetci aj ja mám svojich démonov. V tejto otázke nejde o žiadny 

intelektuálny záujem. Každý spisovateľ, ktorý sa vracia k rovnakej téme, sa v podstate vracia k rane, ktorú 

v živote utŕžil, k problému v osobnom živote, ktorý ešte nevyriešil. Ide o chorobu, ktorú môže písaním liečiť, 

ale ktorú nevylieči. 

http://www.inaque.sk/sk/content/keyword/PANDORA
https://www.martinus.sk/?uItem=302692&z=UHXY16&utm_source=z%3DUHXY16&utm_medium=url&utm_campaign=partner
https://www.artforum.sk/katalog/112152/ta-co-sa-vracia
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Pochádzam z prostredia, v ktorom sa hovorilo nárečím chudobných, moja matka bola jednoduchá žena, s 

ktorou som sa rozprávala práve týmto jazykom. Začiatkom šesťdesiatych rokov sme žili v izolovanej 

dedinke a nemali sme ani elektrinu, už vôbec nie televízor či telefón. K nášmu domu neviedla ani cesta, 

ktorá by nás spájala so svetom. 

Moja matka podobne ako iné ženy v dedine počas dňa pracovala na poli a večer, keď si muži mohli 

odpočinúť, sa musela venovať domácim prácam, varila, starala sa o domácnosť. Hoci bola fyzicky prítomná, 

nikdy sa mi nijako nevenovala. Ak ma chcela vziať na ruky a pohladiť, jej svokor – môj starý otec – jej 

vyčítal, že stráca čas, ktorý má venovať práci. Mama mi chýbala a v románoch sa snažím vyrovnať sa s 

touto jej neprítomnosťou. 

Podobné prostredie je aj v románe Tá, čo sa vracia. Už zo samotnej prezývky L’Arminuta – tá, 

čo sa vracia – máme dojem, že rozprávačka prekračuje hranicu medzi dvomi svetmi, ktoré sú 

rozdielne na spoločenskej, emocionálnej, materiálnej aj jazykovej úrovni. Bolo vaším zámerom 

zdôrazniť tieto protiklady? 

Áno,Tá, čo sa vracia je románom protikladov, dvoch rozdielnych svetov. Rozprávačka je dcérou dvoch 

radikálne odlišných svetov, je nositeľkou rozdielu medzi malomeštiackym svetom mesta a chudobným 

svetom dediny. Vyrastala v prímorskom meste s množstvom možností, ale zároveň je dcérou izolovanej 

dediny vo vnútrozemí. Každý z týchto svetov má svoj jazyk – nárečie a spisovnú taliančinu. Sama sa však 

nemôže rozhodnúť, do ktorého sveta bude patriť, a tak musí prijať výzvu a nejako v sebe tieto kontrasty 

spojiť. 

Uvedomovali ste si, že téma takéhoto dvojitého opustenia je spoločenským tabu, že naozaj 

skúma tie najtemnejšie stránky ľudskej duše? Akoby sa vrátením osvojeného dieťaťa 

zmazávalo všetko to, čo sme mu poskytli, a z obrovského daru sa stávalo prekliatie? 

Samozrejme, pravdepodobne najväčším problémom rozprávačky tohto románu je zamlčiavanie, odmietnutie 

priznať jej pravdu o jej pôvode a následne aj pravdu o jej vrátení. A práve v dôsledku tohto zamlčiavania je 

návrat do jej pôvodnej rodiny taký bolestný a traumatický. 

Adoptívna matka Adalgisa je zmietaná vonkajšími okolnosťami a svoje najdôležitejšie životné 

rozhodnutie spravila pod spoločenským tlakom, pričom o ničom z tohto nie je neschopná 

komunikovať. Môžeme práve ju pokladať za najtragickejšiu z postáv alebo je to inak? 

Naozaj najväčším nedostatkom tejto adoptívnej matky je neschopnosť komunikovať a povedať pravdu. 

Nerobí to so zlým úmyslom, chce svoju dcéru chrániť pred pravdou, ktorú považuje za príliš krutú. Ale 

mlčaním dieťa neochránime. Treba nájsť správny moment, správne slová na to, aby sme mu povedali 

pravdu, ktorá sa ho týka. 

Napriek tomu, že sa v príbehu L’Arminuty ocitáme v dvoch rozdielnych svetoch, jedno majú 

spoločné – postavu pasívneho muža; či už je to Arminutin otec z mesta, alebo jej biologický 

otec. Sú z úplne iných svetov, ale tragédie, ktoré sa im dejú, len trpko znášajú. Na druhej 

strane postava dospievajúceho Vincenza prekypuje životom. Ide len o generačný rozdiel? 

Alebo sa talianski muži už takto po svojom podriadili ženám? 

Otec z rozprávačkinej pôvodnej rodiny patrí k spoločenskej vrstve „porazených“ a jeho syn Vincenzo sa 

naozaj proti takejto pasivite a rezignácii bráni práve svojou neúnavnou aktivitou a hľadaním rôznych 

únikových ciest. Či už sú úplne čisté a zákonné, nevieme. Vincenzo si svoju pravdu nosí v sebe. V tomto 

prípade naozaj ide o generačný rozdiel. Adoptívny otec z mesta rezignoval na vôľu svojej manželky a v 

podstate sa jej podriadil, ale nemyslím si, že možno jeho prípad generalizovať. 
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Mladšia generácia pôsobí energickejšie, koniec koncov román sa odohráva v období pred 

štyridsiatimi rokmi, podarilo sa jej zmeniť Abruzzo? 

Určite áno, globalizácia zasiahla aj tie najodľahlejšie oblasti, v tom dobrom aj zlom význame. Množstvo ľudí 

odišlo z malých izolovaných usadlostí a dedín do miest alebo do zahraničia a obyvatelia, ktorí tam zostali, 

majú vďaka technológiám spojenie so svetom a nie sú uzavretí medzi horami. 

Obligátne by som sa mala opýtať, čo píšete, ale keďže viem, že ste veľká čitateľka, opýtam sa 

inak – čo práve čítate? 

Odpoviem vám na obe otázky. Píšem, ešte neviem, čo presne, ale postava Adriany z románu Tá, čo sa 

vracia mi nedá spávať. A pokiaľ ide o to, čo momentálne čítam, je to najnovší, emocionálne nesmierne 

hlboký román Paola Giordana s názvom Divorare il cielo. Mám pocit, že je to jeden z našich najlepších 

autorov. 

Prepis z prezentácie knihy Tá, čo sa vracia v kníhkupectve Martinus 20. júna 2018. 
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http://www.teraz.sk/kultura/vystava-praha-1968-ukazuje-obdobie-pra/333558-

clanok.html 

< sekcia Kultúra 

Výstava Praha 1968 ukazuje Pražskú 
jar očami zahraničných fotografov 

 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR 

Carlo Leidi a Alfonso Modonesi boli v roku 1968 
svedkami jesenných udalostí. Zdokumentovali 
výrobné oddelenia ČKD, pražského podniku, v 
ktorom tajne zasadal mimoriadny zjazd KSČ po 
začatí okupácie. 

Autor TASR 

26. júna 2018 21:37 

http://www.teraz.sk/kultura/vystava-praha-1968-ukazuje-obdobie-pra/333558-clanok.html
http://www.teraz.sk/kultura/vystava-praha-1968-ukazuje-obdobie-pra/333558-clanok.html
http://www.teraz.sk/kultura
http://www.teraz.sk/kultura/vystava-praha-1968-ukazuje-obdobie-pra/333558-clanok.html#diskusia
http://www.teraz.sk/kultura/vystava-praha-1968-ukazuje-obdobie-pra/333558-clanok.html#diskusia
http://www.teraz.sk/author/11


152 

 

Bratislava 26. júna (TASR) - Výstavu s názvom Praha 1968 otvorili v utorok v 

Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Putovná fotografická 

expozícia, ktorá prišla na Slovensko po jej uvedení v talianskom Manzane a v 

Prahe, zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín Československa. Vznikla 

pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968 v CRAF - Centre pre výskum a 

archiváciu fotografií v talianskom Spilimbergu. 

 

Výstavu venovanú udalostiam "obdobia rozpuku Pražskej jari, ktorá následne 

náhla odkvitla do olovnatej jesene normalizácie a zahalila vtedajšie 

Československo ešte na mnoho rokov", tvorí viac než stovka fotografií od 

talianskych dokumentárnych fotografov Carla Leidiho (1930 - 1998), Alfonsa 

Modonesiho (1941) a ich českého kolegu Pavla Štichu (1942), ktorý bol, 

predtým ako v roku 1968 opustil Československo, fotografom denníka 

Svoboda. "Aby dostala významnejší medzinárodný charakter, zaradili do nej aj 

práce fotografa, režiséra a etnológa Sune Jonssona (1930 - 2009), ktorý 

taktiež zachytával pražské udalosti v auguste 1968 a patrí k najvýznamnejších 

švédskym dokumentárnym fotografom," povedala pre TASR Adriána Šulíková 

z Talianskeho kultúrneho inštitútu k výstave, ktorú kurátorsky pripravil Walter 

Liva. 

 

Zábery Pavla Štichu zobrazujú mnohých významných predstaviteľov obdobia 

Pražskej jari a kľúčových udalostí roka 1968 - menovanie Alexandra Dubčeka 

za prvého tajomníka Ústredného výboru KSČ v januári 1968 či prvomájový 

sprievod. Švéd Sune Jonsson sa v Prahe v roku 1968 nachádzal s novinárom 

Dagom Lindbergom povereným vyhotovením reportáže pre časopis VI. 

Reportáž mala byť venovaná obliehaniu Prahy Švédmi v roku 1648, nakoniec 

sa však stal svedkom invázie sovietskych vojsk. 

 

Carlo Leidi a Alfonso Modonesi boli v roku 1968 svedkami jesenných udalostí. 

Zdokumentovali aj výrobné oddelenia ČKD, pražského podniku, v ktorom tajne 

zasadal mimoriadny zjazd KSČ po začatí okupácie. Medzi ich ďalšie fotografie 

patria zábery, ktoré zachytávajú Hradčanské námestie 28. októbra 1968 ráno, 

občanov ukladajúcich kvety a sviece k nohám sochy sv. Václava, tie s múrmi a 

balkónmi, na ktorých sa objavili nápisy proti okupácii a podporujúce Pražskú 

jar, ale aj zábery hrobu Jana Palacha z marca 1970. 

 

Dramatické obdobie záveru 60. rokov v Československu je zvečnené na 

fotografiách v malých formátoch. "Aj keď sú malé, podľa mňa majú obrovskú 

silu, pretože rozprávajú o revolúcii, ktorá sa nekonala v niekoho réžii, nebol to 
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žiaden film. Bola to realita, ktorá vyzerá veľmi vzdialená, ale stala sa len pred 

50 rokmi a zmenila celý svet," uviedol Marco Gerbi z inštitútu. 

 

Výstavu o našich dejinách, ale očami fotografov spoza hraníc okomentoval aj 

teoretik fotografie Václav Macek. "Boli to kvalitní profesionáli, ako Kállay v 60. 

rokoch na Slovensku, chodili tu pravidelnejšie, robili pre časopisy. Človek 

necíti, že to fotili cudzinci," povedal k výstave, ktorá je súčasťou festivalového 

programu Dolce Vitaj 2018 a potrvá do 5. augusta. 
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http://www.24hod.sk/vystava-praha-1968-ukazuje-prazsku-jar-ocami-zahranicnych-

fotografov-cl597504.html 

 24hod.sk    Kultúra 

26. júna 2018 

Výstava Praha 1968 ukazuje Pražskú jar očami zahraničných 
fotografov 
 

Výstavu s názvom Praha 1968 otvorili v utorok v Stredoeurópskom dome 

fotografie v Bratislave. Putovná fotografická expozícia, ktorá prišla na 

Slovensko po jej uvedení v talianskom ... 

Ilustračné foto. Foto: TASR 

Bratislava 26. júna (TASR) - Výstavu s názvom Praha 1968 otvorili v utorok v 

Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Putovná fotografická expozícia, ktorá 

prišla na Slovensko po jej uvedení v talianskom Manzane a v Prahe, zachytáva jeden z 

kľúčových momentov dejín Československa. Vznikla pri príležitosti 50. výročia Pražskej 

jari 1968 v CRAF - Centre pre výskum a archiváciu fotografií v talianskom Spilimbergu. 

 

Výstavu venovanú udalostiam "obdobia rozpuku Pražskej jari, ktorá následne náhla 

odkvitla do olovnatej jesene normalizácie a zahalila vtedajšie Československo ešte na 

mnoho rokov", tvorí viac než stovka fotografií od talianskych dokumentárnych fotografov 

Carla Leidiho (1930 - 1998), Alfonsa Modonesiho (1941) a ich českého kolegu Pavla 

Štichu (1942), ktorý bol, predtým ako v roku 1968 opustil Československo, fotografom 

denníka Svoboda. "Aby dostala významnejší medzinárodný charakter, zaradili do nej aj 

práce fotografa, režiséra a etnológa Sune Jonssona (1930 - 2009), ktorý taktiež 

http://www.24hod.sk/vystava-praha-1968-ukazuje-prazsku-jar-ocami-zahranicnych-fotografov-cl597504.html
http://www.24hod.sk/vystava-praha-1968-ukazuje-prazsku-jar-ocami-zahranicnych-fotografov-cl597504.html
https://www.24hod.sk/
https://www.24hod.sk/
https://www.24hod.sk/2018-06-26/5/kultura/
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zachytával pražské udalosti v auguste 1968 a patrí k najvýznamnejších švédskym 

dokumentárnym fotografom," povedala pre TASR Adriána Šulíková z Talianskeho 

kultúrneho inštitútu k výstave, ktorú kurátorsky pripravil Walter Liva. 

 

Zábery Pavla Štichu zobrazujú mnohých významných predstaviteľov obdobia Pražskej jari 

a kľúčových udalostí roka 1968 - menovanie Alexandra Dubčeka za prvého tajomníka 

Ústredného výboru KSČ v januári 1968 či prvomájový sprievod. Švéd Sune Jonsson sa v 

Prahe v roku 1968 nachádzal s novinárom Dagom Lindbergom povereným vyhotovením 

reportáže pre časopis VI. Reportáž mala byť venovaná obliehaniu Prahy Švédmi v roku 

1648, nakoniec sa však stal svedkom invázie sovietskych vojsk. 

 

Carlo Leidi a Alfonso Modonesi boli v roku 1968 svedkami jesenných udalostí. 

Zdokumentovali aj výrobné oddelenia ČKD, pražského podniku, v ktorom tajne zasadal 

mimoriadny zjazd KSČ po začatí okupácie. Medzi ich ďalšie fotografie patria zábery, ktoré 

zachytávajú Hradčanské námestie 28. októbra 1968 ráno, občanov ukladajúcich kvety a 

sviece k nohám sochy sv. Václava, tie s múrmi a balkónmi, na ktorých sa objavili nápisy 

proti okupácii a podporujúce Pražskú jar, ale aj zábery hrobu Jana Palacha z marca 1970. 

 

Dramatické obdobie záveru 60. rokov v Československu je zvečnené na fotografiách v 

malých formátoch. "Aj keď sú malé, podľa mňa majú obrovskú silu, pretože rozprávajú o 

revolúcii, ktorá sa nekonala v niekoho réžii, nebol to žiaden film. Bola to realita, ktorá 

vyzerá veľmi vzdialená, ale stala sa len pred 50 rokmi a zmenila celý svet," uviedol Marco 

Gerbi z inštitútu. 

 

Výstavu o našich dejinách, ale očami fotografov spoza hraníc okomentoval aj teoretik 

fotografie Václav Macek. "Boli to kvalitní profesionáli, ako Kállay v 60. rokoch na 

Slovensku, chodili tu pravidelnejšie, robili pre časopisy. Človek necíti, že to fotili 

cudzinci," povedal k výstave, ktorá je súčasťou festivalového programu Dolce Vitaj 2018 

a potrvá do 5. augusta. 
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https://www.dobrenoviny.sk/c/136050/vystava-praha-1968-ukazuje-prazsku-jar-ocami-

zahranicnych-fotografov 

 

   

27.06.2018 o 08:53 

 čítanie na minútu 

Výstava Praha 1968 ukazuje Pražskú jar 

očami zahraničných fotografov 

Carlo Leidi a Alfonso Modonesi boli v roku 1968 svedkami jesenných udalostí. Zdokumentovali výrobné 

oddelenia ČKD, pražského podniku, v ktorom tajne zasadal mimoriadny zjazd KSČ po začatí okupácie. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR 

Bratislava 26. júna (TASR) - Výstavu s názvom Praha 1968 otvorili v utorok v 

Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Putovná fotografická expozícia, ktorá 

prišla na Slovensko po jej uvedení v talianskom Manzane a v Prahe, zachytáva jeden z 

kľúčových momentov dejín Československa. Vznikla pri príležitosti 50. výročia 

https://www.dobrenoviny.sk/c/136050/vystava-praha-1968-ukazuje-prazsku-jar-ocami-zahranicnych-fotografov
https://www.dobrenoviny.sk/c/136050/vystava-praha-1968-ukazuje-prazsku-jar-ocami-zahranicnych-fotografov
https://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
https://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
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Pražskej jari 1968 v CRAF - Centre pre výskum a archiváciu fotografií v talianskom 

Spilimbergu. 

Výstavu venovanú udalostiam "obdobia rozpuku Pražskej jari, ktorá následne náhla 

odkvitla do olovnatej jesene normalizácie a zahalila vtedajšie Československo ešte na 

mnoho rokov", tvorí viac než stovka fotografií od talianskych dokumentárnych 

fotografov Carla Leidiho (1930 - 1998), Alfonsa Modonesiho (1941) a ich českého 

kolegu Pavla Štichu (1942), ktorý bol, predtým ako v roku 1968 opustil 

Československo, fotografom denníka Svoboda. "Aby dostala významnejší 

medzinárodný charakter, zaradili do nej aj práce fotografa, režiséra a etnológa Sune 

Jonssona (1930 - 2009), ktorý taktiež zachytával pražské udalosti v auguste 1968 a 

patrí k najvýznamnejších švédskym dokumentárnym fotografom," povedala pre TASR 

Adriána Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu k výstave, ktorú kurátorsky 

pripravil Walter Liva. 

Zábery Pavla Štichu zobrazujú mnohých významných predstaviteľov obdobia Pražskej 

jari a kľúčových udalostí roka 1968 - menovanie Alexandra Dubčeka za prvého 

tajomníka Ústredného výboru KSČ v januári 1968 či prvomájový sprievod. Švéd Sune 

Jonsson sa v Prahe v roku 1968 nachádzal s novinárom Dagom Lindbergom 

povereným vyhotovením reportáže pre časopis VI. Reportáž mala byť venovaná 

obliehaniu Prahy Švédmi v roku 1648, nakoniec sa však stal svedkom invázie 

sovietskych vojsk. 

Carlo Leidi a Alfonso Modonesi boli v roku 1968 svedkami jesenných udalostí. 

Zdokumentovali aj výrobné oddelenia ČKD, pražského podniku, v ktorom tajne 

zasadal mimoriadny zjazd KSČ po začatí okupácie. Medzi ich ďalšie fotografie patria 

zábery, ktoré zachytávajú Hradčanské námestie 28. októbra 1968 ráno, občanov 

ukladajúcich kvety a sviece k nohám sochy sv. Václava, tie s múrmi a balkónmi, na 
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ktorých sa objavili nápisy proti okupácii a podporujúce Pražskú jar, ale aj zábery 

hrobu Jana Palacha z marca 1970. 

Dramatické obdobie záveru 60. rokov v Československu je zvečnené na fotografiách v 

malých formátoch. "Aj keď sú malé, podľa mňa majú obrovskú silu, pretože 

rozprávajú o revolúcii, ktorá sa nekonala v niekoho réžii, nebol to žiaden film. Bola to 

realita, ktorá vyzerá veľmi vzdialená, ale stala sa len pred 50 rokmi a zmenila celý 

svet," uviedol Marco Gerbi z inštitútu. 

Výstavu o našich dejinách, ale očami fotografov spoza hraníc okomentoval aj teoretik 

fotografie Václav Macek. "Boli to kvalitní profesionáli, ako Kállay v 60. rokoch na 

Slovensku, chodili tu pravidelnejšie, robili pre časopisy. Človek necíti, že to fotili 

cudzinci," povedal k výstave, ktorá je súčasťou festivalového programu Dolce Vitaj 

2018 a potrvá do 5. augusta. 
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http://enrsi.rtvs.sk/articles/society/168347/italians-and-slovaks-have-much-in-common 

Italians and Slovaks have much in common 

Society 

 

28. 06. 2018 16:08 

Cultural differences lie not only in the way we make coffee. Well, for Italians living in Slovakia this can 

make a big difference. Ina Sečíková went to discover with microphone how close lies Italian culture to the 

Slovak one. 

Dolce_Vitaj 

  

00:00 

09:52 

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači. 

Stiahnuť audio súbor  

 

Elena Seeber, Foto: Flickr.com/patrick 

 

 

 

 

 

 

 

http://enrsi.rtvs.sk/articles/society/168347/italians-and-slovaks-have-much-in-common
http://www.rtvs.sk/formulare/nahlasenie-chyby-v-prehravaci?ref=ref
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0016/001606/00160668-1.mp3
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http://www.netky.sk/clanok/neapolske-hudobnicky-z-tria-assurd-predstavia-v-

bratislave-hudbu-z-kampanie 

 

29.06.2018 07:42 HUDBA 

Neapolské hudobníčky z Tria Assurd predstavia v 

Bratislave hudbu z Kampánie 

 

 

 

BRATISLAVA - Festival Dolce Vitaj v Bratislave uzavrie v piatok koncert neapolského 

ženského Tria Assurd. Inšpiratívny príklad world music prináša spontánnu esenciu Južného 

Talianska, avizujú organizátori vystúpenia tria, ktoré používa tradičné nástroje ako 

tamburíny a akordeón a za 25 rokov svojej existencie sa stalo známe po celom svete. Svoje 

umenie prezentovali vo významných svetových divadlách a spolupracovali s najlepšími 

tanečnými súbormi od Kanady, USA, Chile až po Nemecko a Švajčiarsko. 
 

"Ľudová hudba je vyjadrením temperamentu obyvateľov určitého miesta. Prinášať hudbu z 

Kampánie do celého sveta preto znamená predstavovať povahu krajín, v ktorej tieto piesne vznikli a 

naďalej tam žijú. Samozrejme, sme veľmi rady, že sa zoznámime s bratislavským publikom a 

dúfame, že mu odovzdáme a zároveň od neho prijmeme veľa pozitívnej energie," komentovali svoju 

premiéru na Slovensku neapolské hudobníčky. 

  

http://www.netky.sk/clanok/neapolske-hudobnicky-z-tria-assurd-predstavia-v-bratislave-hudbu-z-kampanie
http://www.netky.sk/clanok/neapolske-hudobnicky-z-tria-assurd-predstavia-v-bratislave-hudbu-z-kampanie
http://www.netky.sk/sekcia/hudba
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Trio tvoria Cristina Vetrone (spev a akordeón), Lorella Monti (spev a bicie nástroje), Enza Prestia 

(spev a bicie nástroje). Za ostatné mesiace veľa cestujú, nielen po Európe. Zhodli sa tiež na tom, 

že každá skúsenosť a stretnutie malo pre nich význam a bolo prínosom. Za zvlášť dôležité a 

smerodajné označili stretnutie s talianskym choreografom a tanečníkom Maurom Bigonzettim, 

ktorý sa zameriava na súčasný balet a presadil sa na medzinárodnej tanečnej scéne. Trio 

spolupracovalo s tanečnými spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands Ballets Canadiens de 

Montreal, Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, Nuova Compagnia 

di Canto Popolare či Art Ensamble of Chicago. "Ide o silný vzájomný vzťah. Tanec sa bez hudby 

nezaobíde a hudba sa vo víre tanca umocňuje. Je to ako vzduch, vďaka ktorému vzplanie 

oheň," dodávajú hudobníčky k spojeniu hudby a tanca. Svoje umenie predstavia vo Veľkom 

koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu o 19.00 h. Vstup je voľný. 

  

Doznievajúci Dolce Vitaj 2018 zrekapitulovala pre TASR Adriána Šulíková z Talianskeho 

inštitútu v Bratislave. Jedenásty ročník festivalu považuje za najúspešnejší v rámci programovej 

rôznorodosti, návštevnosti jednotlivých podujatí aj atraktivity hostí. "Prehliadka Cinevitaj mala 

takmer 1000 návštevníkov, v Slovenskom národnom divadle sme mali predstavenie Emmy Dante, 

významnej talianskej divadelnej režisérky, mali sme tu spisovateľku Donatellu Di Pietrantonio, 

víťazku literárnej ceny Premio Campiello, významné koncerty. Dúfam, že aj návštevníci festivalu 

boli spokojní a že sa nám to podarí ešte zavŕšiť záverečným koncertom," uzavrela. 

  

  

 

 
 

 

 

Zdroj: TASR 

Foto:  Youtube 
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http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/168562/rozhovor-s-donatellou-di-

pietrantonio 

 

Rozhovor s Donatellou Di Pietrantonio 

Kultúrny denník 

 

02. 07. 2018 12:04 

Pred pár rokmi spisovateľka Monika Kompaníková svojou knihou Piata loď, ktorá získala aj cenu 

Anasoft litera a o ktorej vznikol minulý rok aj oceňovaný film, opäť vrátila do centra záujmu rodinné témy, 

prelínanie sa pohľadov detí na dospelých a naopak. Podobne, talianska zubná lekárka, ktorá však od 

mladosti aj píše, Donatela di Pietrantonio, sa vo svojich ocenených knihách venuje vzťahom medzi 

matkami a dcérami, zodpovednosti, svetu detí aj dospelých. Nedávno v Bratislave predstavila svoj tretí 

román Tá, čo sa vracia. S prekladateľkou Adrianou Šulíkovou a talianskou spisovateľkou Donatellou Di 

Pietrantonio sa rozprával redaktor Rastislav Šimášek: 

Donatella Di Pietrantonio-rozhovor 

  

00:00 

07:56 

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači. 

Stiahnuť audio súbor  

Recenziu na knihu Donatelly Di Pietrantoniou Tá, čo sa vracia, si môžete vypočuť alebo prečítať tu. 

Foto/Zdroj: Martinus 

 

 

http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/168562/rozhovor-s-donatellou-di-pietrantonio
http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/168562/rozhovor-s-donatellou-di-pietrantonio
http://www.rtvs.sk/formulare/nahlasenie-chyby-v-prehravaci?ref=ref
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0016/001609/00160984-1.mp3
http://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/164887/literarna-recenzia-ta-co-sa-vracia
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https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava 

FESTIVAL 

Dolce Vitaj 2018 
MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL 

Tohtoročný festival Dolce Vitaj 2018 ponúkne výber súčasného 

talianskeho umenia vo všetkých žánroch. Jedenásty ročník 

začne výstavou talianskeho dizajnu vo fotografiách. 

ODPORÚČAME! 

 

01.06.2018, Pi - 30.06.2018, So 

Bratislava
 

Neapol neprestáva umelcov fascinovať. Inšpiruje tak rodákov ako aj umelcov z iných kútov Talianska. Program 

tohtoročného festivalu DOLCE VITAJ je toho dôkazom. Ponúkne výber súčasného talianskeho umenia vo 

všetkých žánroch - tri koncerty, filmovú prehliadku Cinevitaj, divadelné predstavenie Emmy Dante, literatúru, 

https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava
https://www.citylife.sk/tag/multizanrovy-festival
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201805/screen_shot_2018-05-28_at_12.38.26.png
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201805/screen_shot_2018-05-28_at_12.38.26.png
https://www.citylife.sk/miesto/bratislava
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výstavu fotografií a ochutnávku talianskej gastronómie. Jedenásty ročník festivalu otvorí 1. júna v Bratislave 

vernisáž výstavy talianskeho dizajnu vo fotografiách, a potrvá celý jún. 

--------------------------------- 

 

Program:  

V piatok 1. júna 2018 o 16.30 hod v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Nám. SNP 

Vynaliezavosť a krása - taliansky dizajn vo fotografii Mira Zagnoliho (výstava)  

V piatok 1. júna o 21:00 vo FA STU, námestie slobody 19 

Daad: Zaľúbení do Gióa Pontiho (film) - film uvedie režisérka F. Molteni 

V pondelok 4. júna 2018 o 19.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

Otvárací koncert -Bruno Bavota (koncert) / Vstup je voľný 

V utorok 5. júna 2018 - 25. júna 2018 v kine Lumiére 

filmová prehliadka Cinevitaj 

V stredu 6. júna 2018 o 19.30 hod. v štúdiu SND 

Zodratá z kože (divadlo) / Vstupenky na stránke SND 

 

Od 7. do 11. júna 2018 v Zoya Gallery na Ventúrskej ulici v Bratislave 

V rámci Bratislava Design Week - Práce dizajnéra Francesca Pacea. (výstava) / Vstup podľa galérie 

V nedeľu 10. júna o 19.00 hod. v kostole Klarisiek. 

La Venexiana (vážna hudba) v rámci Dní starej hudby / Vstup po rozkliknutí 

Od 18. do 24. júna na Hviezdoslavovom námestí 

Taliansky trh / Vstup je voľný 

V stredu 20. júna 2018 o 18.00 hod. v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici. 

Tá, čo sa vracia od Donatelli di Pietrantonio (prezentácia knihy) / Vstup je voľný 

Od 26. júna, 18:00 - vernisáž do 5. augusta 2018 v Stredoeurópskom dome fotografie 

Praha 1968 (výstava) / Vstup podľa galérie 

V piatok 29. júna 2018 o 19.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 

Trio Assurd (koncert) - záverečný koncert / Vstup je voľný 

------------------------------------- 

 „Festival Dolce Vitaj, ktorý v júni 2018 oslávi už 11 rokov, bude počas celého mesiaca prinášať teplo 

Talianska, tentokrát najmä temperamentnú a farebnú atmosféru Neapola. Naša krajina sa na 

Slovensku predstaví prostredníctvom filmu, divadla, dizajnu, hudby, literatúry, gastronómie a mnohých 

iných charakteristických čŕt talianskej kultúry. Pre priateľov Talianska je pripravená filmová prehliadka 

oscarového režiséra Paola Sorrentina, divadelné predstavenie Emmy Dante, výstava konfrontujúca 

fotografie a diela talianskeho dizajnu, koncerty klaviristu a skladateľa Bruna Bavotu a tria Assurd 

https://www.citylife.sk/vystava/taliansky-dizajn-vynaliezavost-a-krasa
https://www.citylife.sk/prednaska-diskusia/zalubeni-do-gioa-pontiho-univerzitna-kniznica-bratislava
https://www.citylife.sk/koncert/bruno-bavota
https://www.citylife.sk/festival/cine-vitaj
https://www.citylife.sk/divadlo/zodrata-z-koze
https://www.citylife.sk/vystava/francesco-pace
https://www.citylife.sk/vazna-hudba/la-venexiana-laudate-dominum
https://www.citylife.sk/ina-akcia/taliansky-trh-dolce-vitaj-hviezdoslavovo-namestie-bratislava
https://www.citylife.sk/literarna-akcia/donatella-di-pietrantonio-ta-co-sa-vracia
https://www.citylife.sk/vystava/praha-1968
https://www.citylife.sk/koncert/trio-assurd-zaverecny-koncert
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a mnoho iných podujatí,“ povedal k aktuálnemu ročníku festivalu Dolce Vitaj Gabriele Meucci, taliansky 

veľvyslanec na Slovensku. 

V piatok 1. júna 2018 o 16.30 hod. sa v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na Nám. SNP uskutoční 

vernisáž výstavy VYNALIEZAVOSŤ A KRÁSA - TALIANSKY DIZAJN VO FOTOGRAFII MIRA 

ZAGNOLIHO. Jej cieľom je poukázať na výnimočné postavenie a originalitu talianskeho dizajnu 

prostredníctvom fotografií Mira Zagnoliho, ktorý od sedemdesiatych rokov spolupracoval s dizajnérmi, 

výrobcami a časopismi a podieľal na tvorbe reklamných kampaní prestížnych značiek ako Alessi, Artemide, 

Cassina, Cinelli, Danese, Driade, De Rigo Kartell, Kettal, Luceplan, Molteni, Pirelli atď. Výstava potrvá do 19. 

júna 2018 a vstup je voľný. V rovnaký deň predstaví Francesca Molteni osobne svoj dokumentárny film Amare 

Giò Ponti/Zaľúbení do Giòa Pontiho, ktorý je venovaný tomuto veľkému milánskemu dizajnérovi. Premietne 

sa v rámci DAAD na Fakulte architektúry STU na Nám. slobody o 21.00 hod. 

Otvárací koncert 11. ročníka talianskeho festivalu bude patriť klaviristovi a hudobnému skladateľovi Brunovi 

Bavotovi, rodákovi z Neapola, ktorý patrí medzi predstaviteľov experimentálnej scény modern classic. Jeho 

hudbu popretkávanú akustickými a elektronickými efektami použil aj oscarový režisér Paolo Sorrentino. Koncert 

sa uskutoční v pondelok 4. júna 2018 o 19.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Vstup 

je voľný. 

Tradične býva súčasťou Dolce Vitaj filmová prehliadka CINEVITAJ. Tohto roku bude venovaná práve hrdému 

Neaopolčanovi Paolovi Sorrentinovi a ponúkne prierez hranou tvorbou tohto významného režiséra s lektorskými 

úvodmi filmového historika Juraja Oniščenka. Svoj pohľad na Neapol vo svojich filmoch predostierajú aj Matteo 

Garrone či Ferzan Ozpetek. Dokument Eleny Ferrante Fever objasňuje, prečo sa Neapolská sága spisovateľky 

stala takmer svetovým fenoménom. Prehliadku otvorí v utorok 5. júna 2018 o 19.30 hod. v bratislavskom Kine 

Lumière divadelný a filmový herec Carmine Maringola, ktorý uvedie film režisérky Emmy Dante Ulica 

v Palerme. 

 Po prvý raz budú mať milovníci divadla na Slovensku možnosť vidieť autorské divadlo výraznej osobnosti, 

režisérky a dramatičky Emmy Dante; v Štúdiu SND v stredu 6. júna 2018 o 19.30 hod. Hra Zodratá z kože je 

voľnou adaptáciou jedného z príbehov neapolského autora zo 17. storočia, Giambattistu Basileho. Emma Dante 

v nej svojím nezameniteľným štýlom pranieruje túžbu po kráse a večnej mladosti. 

Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week bude neapolský dizajnér Francesco Pace. V 

roku 2010 odišiel z rodného Neapola, aby mohol pokračovať v štúdiu v Miláne, Berlíne a nakoniec v 

holandskom Eindhovene. Napriek týmto presunom jeho dizajnérske práce najviac ovplyvnilo jeho rodné mesto. 

Výstava jeho prác sa bude konať od 7. do 11. júna 2018 v Zoya Gallery a Ventúrskej ulici v Bratislave. 

La Venexiana, jeden z najlepších súborov interpretujúcich starú taliansku hudbu, vystúpi v nedeľu 10. júna o 

19.00 hod. v kostole Klarisiek. Na koncerte zaznejú skladby autorov ako Monteverdi, Frescobaldi, Grancini a 

iných. 

Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého slovenského prekladu autorky Donatelly Di 

Piatrantonio Tá, čo sa vracia. Známa spisovateľka, laureátka ceny Premio Campiello 2017, pricestuje na 

Slovensko po prvý raz. O románe, ktorý len pred pár dňami vydalo vydavateľstvo Inaque, bude rozprávať 20. 

júna 2018 o 18.00 hod. v Kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici. Vstup je voľný. 
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Od 27. júna do 5. augusta 2018 bude v Stredoeurópskom dome fotografie výstava s názvom Praha 1968, ktorá 

zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín Československa a koná sa pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 

1968. Výstavu tvorí viac než sto fotografií od Carla Leidiho, Alfonsa Modenesiho (Taliansko), Pavla Stichu 

(Česká republika) a Sune Jonssona (Švédsko). 

Festival Dolce Vitaj uzavrie v piatok 29. júna 2018 o 19.00 hod. koncert neapolského ženského Tria Assurd, 

inšpiratívneho príkladu world music, ktoré prináša vášnivé rytmy Južného Talianska. Vstup na koncert vo 

Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu je voľný. 

Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na Hviezdoslavovom námestí v 

Bratislave a v centre Popradu organizuje Taliansko – Slovenská obchodná komora od 18. do 22. júna Taliansky 

trh so širokou ponukou charakteristických gastronomických produktov. Okrem toho sa vracia Vinovitaj, 

podujatie, ktoré ponúka degustáciu talianskych vín za zvýhodnené ceny. 

Viac informácií o festivale 

xxx 

Organizátori festivalu Dolce Vitaj: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Talianskej republiky 

a Taliansko – Slovenská obchodná komora. 

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Hlavný partner festivalu je: VÚB banka a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
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https://www.citylife.sk/vystava/taliansky-dizajn-vynaliezavost-a-krasa 

VÝSTAVA 

Taliansky dizajn – Vynaliezavosť a krása 
DOLCE VITAJ 

Výstava venovaná talianskemu dizajnu pozostáva zo snímok milánskeho 

fotografa Mira Zagnoliho, ktorý sa od sedemdesiatych rokov podieľal na 

tvorbe reklamných kampaní značiek ako Alessi, Artemide, Cassina, 

Cinelli, Danese, Driade, De Rigo Kartell, Kettal, Luceplan, Molteni, 

Pirelli atď. 

 

Dátum vernisáže: 

01.06.2018 16:30, Pi 

02.06.2018, So - 19.06.2018, Ut 

Dvorana Ministerstva kultúry
 

 

 

Výstava venovaná talianskemu dizajnu pozostáva zo snímok milánskeho fotografa Mira Zagnoliho, ktorý sa od 

sedemdesiatych rokov podieľal na tvorbe reklamných kampaní značiek ako Alessi, Artemide, Cassina, Cinelli, 

Danese, Driade, De Rigo Kartell, Kettal, Luceplan, Molteni, Pirelli atď. 

https://www.citylife.sk/vystava/taliansky-dizajn-vynaliezavost-a-krasa
https://www.citylife.sk/tag/dolce-vitaj
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201804/22_alessi.jpg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201804/22_alessi.jpg
https://www.citylife.sk/miesto/dvorana-ministerstva-kultury
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Miro Zagnoli sa narodil v Reggio Emilia v roku 1952, žije a pracuje v Miláne. 

Zagnoli začal svoje umelecké pôsobenie koncom ´70 rokov minulého storočia. Jeho prvé fotografie 

predstavovali objavovanie identity obrazu, v rámci ktorého sa fotografické zobrazenie kontaminovalo prvkami 

iných vizuálnych nástrojov ako televízia a tlač. V prvej polovici ´80 rokov sa jeho záujem o „umelý svet” 

premietol do série portrétov, v ktorých využíva osvetlenie z domácich spotrebičov, telefónnych búdok či 

reflektorov automobilov. Toto putovanie svetom priemyselných výrobkov ho priblížilo k fotografii dizajnu. 

Prostredníctvom intenzívnej spolupráce – ktorá stále trvá – s dizajnérmi, výrobcami a časopismi Zagnoli rozvíja 

úvahy o identite predmetov, ktorých hodnota sa vymedzuje vo vrstvení významov a ktoré sú závislé od 

fotografického sprostredkovania obrazu. 

Vďaka Zagnoliho práci sa diela dizajnu stávajú súčasťou príbehu, ktorý nie je iba scénickou myšlienkou, ale 

komplexnejšou a tajomnejšou zápletkou o skutočnom živote vecí. Materiály sú nabité prekvapením, chcú sa 

ukázať, prejaviť sa. Doslova sa zdajú byť nepopierateľnými hlavnými predstaviteľmi prežívaného zážitku, a to 

až do tej miery, že v niektorých prípadoch sa môžu pokojne zaobísť bez ľudskej prítomnosti. 

V priebehu svojej kariéry Zagnoli spolupracoval so spoločnosťami a organizáciami ako Absolut vodka, Alessi, 

Artemide, Cassina, Cinelli, Danese, Driade, De Rigo Vision, Du Pont/Corian, Emeco, Kartell, Kettal, Luceplan, 

Molteni, Moroso, Olivari, Pirelli, Rosenthal, Rubelli, Serralunga, Thonet, Tucano, Vitra, Abitare/Segesta, 

Blueprint, Condè Nast, Domus, Interni/Mondadori, Ottagono, ISIA v Urbine, Università IUAV v Benátkach. 

Portrétoval tiež osobnosti zo sveta dizajnu, módy, hudby a umenia ako Paul Smith, Bruno Munari, Alberto 

Meda, Jasper Morrison, Rudolf Stingel, Ron Gilad, Enzo Mari, Rolf Fehlbaum, Mimmo Rotella, Mimmo 

Paladino, Patrizia Moroso, Roberto Abbado, James Irvine, Robert Morris, Luciano Fabro, Claudio Parmiggiani, 

Ross Lovegrove, Marc Newson, Ronan e Erwan Bouroullec, Francisco Gomez Paz, Denis Santachiara. 

Vystavené dizajnérske diela zapožičala spoločnosť Kabinet z Bratislavy, ktorá ponúka svetové dizajnérske 

značky ako Zanotta, Magis, Kartell, Vitra, Tom Dixon, Arflex, Cappellini a iné. Okrem predaja luxusného 

nábytku a bytových doplnkov sa multifunkčné priestory tejto spoločnosti pravidelne využívajú aj na organizáciu 

výstav českých a slovenských umelcov a dizajnérov. 

Pozrite si program festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj 

 

 

 

 

https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava
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https://www.citylife.sk/prednaska-diskusia/zalubeni-do-gioa-pontiho-univerzitna-

kniznica-bratislava 

FILM 

PREDNÁŠKA / DISKUSIA 

Zaľúbení do Gióa Pontiho 
DOKUMENT 

DOLCE VITAJ 

Dokument vychádza z historických materiálov, z ikonografických 

zdrojov Pontiho archívov a archívu Raj, obsahuje rozhovor s Gióom 

Pontim v jeho milánskom štúdiu. 

ODPORÚČAME! 

 

Zaľúbení do Giòa Pontiho 

réžia: Francesca Molteni, 35 min., 2015, it/eng/sk 

Film uvedie režisérka F. Molteni. 

 

Dokument vychádza z historických materiálov, z ikonografických zdrojov Pontiho archívov a archívu Rai, 

https://www.citylife.sk/prednaska-diskusia/zalubeni-do-gioa-pontiho-univerzitna-kniznica-bratislava
https://www.citylife.sk/prednaska-diskusia/zalubeni-do-gioa-pontiho-univerzitna-kniznica-bratislava
https://www.citylife.sk/tag/dokument
https://www.citylife.sk/tag/dolce-vitaj
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201702/c9a1238313ad6803702d2d06b0e00e66.jpg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201702/c9a1238313ad6803702d2d06b0e00e66.jpg
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obsahuje rozhovor s Giòom Pontim v jeho milánskom štúdiu, zhromažďuje svedectvá dedičov a interview s 

veľkými osobnosťami dneška. 

 

Film sa premieta v rámci festivalu Dolce vitaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava
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https://www.citylife.sk/koncert/bruno-bavota 

KONCERT 

Bruno Bavota 
DOLCE VITAJ 

Taliansky klavirista a skladateľ Bruno Bavota vystúpi prvýkrát v 

Bratislave počas 11. ročníka talianskeho festivalu Dolce Vitaj! Koncert 

bude zároveň otváracím koncertom festivalu. 

ODPORÚČAME! 

 

Neapolský klavirista a hudobný skladateľ Bruno Bavota (1984) patrí medzi predstaviteľov experimentálnej 

scény modern classic. Kritici ho prirovnávajú k umelcom ako Ludovico Einaudi, Yann 

Tiersen, Hammock a Balmorhea, od ktorých sa však líši svojím osobitým štýlom. 

Jeho hudba si získala aj kalifornský koncern Apple, ktorý si zvolil skladbu “Passengers” do reklamného spotu, 

ktorým sa oslavovalo 20. výročie vzniku značky. Oskarový režisér Paolo Sorrentino použil skladbu “If only my 

heart were wide like the sea” ako filmovú hudbu k známemu seriálu "The Young Pope”. Skladba “La Luce nel 

Cuore” zožala veľký úspech aj na Spotify, kde má vyše päť miliónov videní. 

https://www.citylife.sk/koncert/bruno-bavota
https://www.citylife.sk/tag/dolce-vitaj
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/pridaj.citylife.sk/201804/dolce_vitaj_bruno_bavota_-_l.jpg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/pridaj.citylife.sk/201804/dolce_vitaj_bruno_bavota_-_l.jpg
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Bavota sa roky venoval hre na akustickú gitaru, potom sa jeho záujem preniesol na hru na klavíri. Debutoval v 

roku 2010 s albumom “Il Pozzo d’Amor”, jeho kariéra však v plnom prúde naštartovala o tri roky neskôr vďaka 

albumu “La Casa sulla Luna”, s ktorým vystúpil aj v londýnskej Royal Albert Hall. 

Bavota je jediným talianskym umelcom, ktorý sa v roku 2013 na Islande zúčastnil festivalu Iceland Airwaves 

(ročník, na ktorom sa predstavilo aj zoskupenie Kraftwerk). Tu odohral skladby zo svojho tretieho albumu “The 

secret of the Sea”. Po absolvovaní plne vypredaného turné v Japonsku v roku 2015 mu vyšiel album 

“Mediterraneo”, ktorý zožal veľký úspech kritiky aj poslucháčov. V roku 2016 vyšiel jeho piaty album “Out of 

the Blue”, je to práca na vysokej úrovni, skladby sú pretkané mystickou a introspektívnou atmosférou. Na 

albume, ktorý vydalo významné americké vydavateľstvo Sono Luminus, spolupracoval violončelista Michael 

Nicolas (ICE and Brooklyn Rider) a huslista J. Freivogel z Jasper String Quartet. 

V roku 2018 pripravuje Bruno Bavota turné, v rámci ktorého sa po prvý raz konečne predstaví aj slovenskému 

publiku. 

Pozrite si program festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj 

---------------------------------- 

Vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály 

Rezervácie na (iicbratislava.esteri.it) 

  

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave. Redakcia 

nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať 

na adrese pridaj.citylife.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava
https://pridaj.citylife.sk/
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https://www.citylife.sk/festival/cine-vitaj 

FILM 

FESTIVAL 

Cinevitaj - prehliadka talianskych filmov 

Cinevitaj v tomto roku otvorí divadelný a filmový herec Carmine 

Maringola, ktorý uvedie film režisérky Emmy Dante Ulica v Palerme. 

Filmová prehliadka však bude venovaná predovšetkým Paolovi 

Sorrentinovi a potom Neapolu. 

ODPORÚČAME! 

 

05.06.2018, Ut - 25.06.2018, Po 

Kino Lumière
 

Cinevitaj v tomto roku otvorí divadelný a filmový herec Carmine Maringola, ktorý uvedie film režisérky Emmy 

Dante Ulica v Palerme. Filmová prehliadka však bude venovaná predovšetkým Paolovi Sorrentinovi a potom 

Neapolu. Ponúkne prierez hranou tvorbou oscarového režiséra s lektorskými úvodmi filmového historika Juraja 

Oniščenka. Paolo Sorrentino je hrdý Neapolčan, svoj pohľad na Neapol nám však ponúknu prostredníctvom 

https://www.citylife.sk/festival/cine-vitaj
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201805/ugoiu.jpg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201805/ugoiu.jpg
https://www.citylife.sk/miesto/kino-lumiere-bratislava
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svojich filmov Matteo Garrone, či Ferzan Ozpetek. Dokument Ferrante Fever objasňuje, prečo sa Neapolská 

sága Eleny Ferrante stala takmer svetovým fenoménom. 

Program: 

5. 6. 2018, 19:30  

Emma Dante: Ulica v Palerme / Via Castellana Bandiera / 2013, 93 min. 

7. - 13. 6. 2018, 20:00  

Paolo Sorrentino - retrospektíva 

lektorský úvod k filmom: Juraj Oniščenko 

18. 6. 2018, 20:00  

Giacomo Durzi: Ferrante Fever / dok.; 2017, 50 min. 

22. 6. 2018, 20:00  

Matteo Garrone: Reality show / 2012, 115 min. 

25. 6. 2018, 20:00  

Ferzan Ozpetek: Temný Neapol / Napoli velata / 2017, 113 min. 

 

  

Filmová prehliadka CINEVITAJ sa zameria na magický Neapol a tvorbu hrdého Neapolčana, momentálne 

najslávnejšieho talianskeho režiséra Paola Sorrentina. Medzi filmami, ktoré odkrývajú jedinečnosť Neapola, 

mesta kontrastov, patria aj slovenské premiéry, medzi nimi novinka Ferzana Ozpeteka Temný Neapol a 

dokument režiséra Giacoma Durziho Ferrante Fever, ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa neapolská sága 

spisovateľky Eleny Ferrante stala svetovým literárnym fenoménom. Kolekcia 11 talianskych filmov je súčasťou 

festivalu DOLCE VITAJ a bude sa konať od 5. do 25. júna 2018 v Kine Lumière. 

„Prehliadku v utorok 5. júna otvorí o 19.30  hod. film jednej z najvýznamnejších osobností súčasného 

talianskeho divadla Emmy Dante, ktorá svoje divadelné videnie preniesla aj na filmové plátno 

v snímke Ulica v Palerme. Film uvedie jeden z protagonistov snímky Carmine Maringola, ktorý sa o 

deň neskôr predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy Dante Zodratá z kože v Slovenskom národnom 

divadle,“ povedala zostavovateľka programu Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý 

https://www.citylife.sk/film/ulica-v-palerme
https://www.citylife.sk/film/cinevitaj-2018-paolo-sorrentino-retrospektiva
https://www.citylife.sk/film/cinevitaj-ferrante-fever
https://www.citylife.sk/film/cinevitaj-reality-show
https://www.citylife.sk/film/cinevitaj-temny-neapol
https://www.citylife.sk/sites/default/files/article/417/2018-05/rodinnypriatel_sorrentino.jpeg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/article/417/2018-05/rodinnypriatel_sorrentino.jpeg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/article/417/2018-05/temny_neapol_ozpetek.jpeg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/article/417/2018-05/temny_neapol_ozpetek.jpeg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/article/417/2018-05/velka_nadhera_sorrentino.jpeg
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Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film Europe, Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou slovenských 

filmových klubov a Kinom Lumière. 

Tvorbu Paola Sorrentina slovenské publikum pozná. S výnimkou najnovšieho filmu Loro (Oni), ktorý mal 

premiéru v Taliansku len pred pár dňami, bude uvedených všetkých jeho sedem filmov. Komplexný pohľad na 

režisérovu hranú tvorbu ponúknu lektorské úvody filmového estetika Juraja Oniščenka z Katedry estetiky na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. „Zvykli sme si, že Dolcevitaj je už tradične prehliadkou toho 

najlepšieho, čo talianska kultúra môže svetu v súčasnosti ponúknuť. Z filmového hľadiska však 

tentokrát ide o trochu viac. Cinevitaj si povedalo, že nejde len o to, ukázať zahraničiu to najlepšie, čo 

sa v Taliansku spravilo, ale dôrazom na tvorbu Paola Sorrentina ukazuje svetu to svetové, čo 

Taliansko ponúka,“ povedal Juraj Oniščenko a pripomenul, že ide o na Slovensku historicky prvú kompletnú 

retrospektívu jedného z najatraktívnejších súčasných európskych režisérov.  „Spoločnosť Film Europe môže 

rozhodnutie Talianskeho inštitútu zaradiť do tohtoročného Cinevitaj sekciu Sorrentinových snímok iba 

privítať, keďže šesť zo siedmych je z nášho portfólia,“ povedala k dramaturgii prehliadky Dagmar 

Krepopová, PR manažérka Film Europe. 

 Paolo Sorrentino získal najväčšie uznanie a pozornosť verejnosti oscarovým filmom Veľká nádhera, v ktorom 

sa v najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére talianskeho filmu. Avšak už jeho prvý hraný 

film Prebytočný človek (7. jún 2016, 20.00 hod.) mu v roku 2001 priniesol pozornosť odbornej kritiky 

a niekoľko cien. Hlavnú úlohu zveril dovtedy prevažne divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je dnes 

neoddeliteľnou súčasťou celej jeho tvorby. Film Následky lásky (8. jún 2016, 20.00 hod.) opisuje tajomný 

a rutinný život päťdesiatnika Tita, dobehnutého vlastnou minulosťou. Film sa vďaka hereckému výkonu Servilla, 

precíznej obrazovej štylizácii a podmanivej hudbe stáva vizuálne opojným zážitkom. Groteskne 

štylizovaný Rodinný priateľ (9. jún 2016, 20.00 hod.) je tretím Sorrentinovým filmom. Témou a spracovaním 

nadväzuje na predchádzajúce snímky. Príbeh peniazmi posadnutého starého úžerníka Geremia je opäť nakrútený 

s veľkým dôrazom na estetickú stránku obrazu a tak privádza klasickú postavu Harpagóna do 21. storočia. Svoju 

výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo filme Božský (10. jún 2016, 20.00 hod.). Ide o portrét Giulia 

Andreottiho, ktorý takmer štyridsať rokov dominoval talianskej politickej scéne. Film získal v roku 2008 cenu 

poroty v Cannes a ďalších vyše tridsať významných filmových cien. Opäť fascinuje nielen štylizovaným, 

výtvarným obrazom, ale aj bohatým filmovým jazykom vyrovnávajúcim sa s nesmiernou šírkou politického 

obsahu.  

Súčasťou prehliadky budú aj novšie a slovenskému divákovi známejšie filmy Tu to musí byť (11. jún 2016, 

20.00 hod.), Veľká nádhera (12. jún 2016, 20.00 hod.) a Mladosť (13. jún 2016, 20.00 hod.), ktoré v kontexte 

celej Sorrentinovej tvorby môžeme vnímať ako vyvrcholenie jeho posadnutosti obrazovou dokonalosťou, za 

ktorou sa ako pod maskou ukrývajú jeho osamotení melancholickí hrdinovia odmietajúci sa vzdať naplnenia 

zmyslu života. 

Dokumentárny film Giacoma Durziho Ferrante Fever je putovaním, ktoré začína v Amerike a končí v uličkách 

Neapola,  je to pohľad na dielo Eleny Ferrante prostredníctvom miest, ktoré sú dejiskom jej románov a cez 

pohľad a interpretáciu významných osobností, ktoré sú zároveň jej obdivovateľmi aj kritikmi. „Tento film sa 

zrodil z vášne, ktorú prechovávam ku knihám Eleny Ferrante a z túžby preskúmať jej dielo v jeho 
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komplexnosti. Je to pokus o zamyslenie sa nad úspechom Eleny Ferrante a jeho dôvodmi bez toho, 

aby sme sa nechali uniesť „bulvárnou snahou“ o pátranie po neznámej identite a zároveň sme sa 

snažili vyhnúť jednoduchému zdokumentovaniu faktografie. Našou výzvou bolo vyrozprávanie 

príbehu, ktorý možno nechcel byť vyrozprávaný,“ povedal režisér. Film je na programe 18. júna 2018 

o 20.00 hod. 

Po úspechu filmu Gomorra sa režisér Matteo Garrone opäť vrátil k neapolskej téme a v roku 2011 nakrútil 

komédiu zo sveta Neapolčanov, ktorých myslenie, vkus a predstavu o šťastí silne ovplyvňuje televízia. 

Film Reality show, ktorý sa objaví v programe festivalu taktiež v slovenskej premiére 22. júna 2018 o 20.00 

hod., je príbehom Luciana, majiteľa prosperujúcej rybárskej reštaurácie v srdci Neapola. Má krásnu ženu, 

šťastnú rodinu, je obľúbený, dobre tancuje a rád sa predvádza. Keď sa na podnet rodiny prihlási do populárnej 

reality show Big Brother, natoľko uverí svojej predstave o sláve a bohatstve, až stratí zmysel pre realitu. Film 

získal na festivale v Cannes v roku 2012 hlavnú cenu poroty ako aj mnoho iných talianskych i medzinárodných 

cien. Čerstvou správou je, že Garroneho najnovší film Dogman získal na nedávno skončenom festivale 

v Cannes Cenu za najlepší mužský herecký výkon pre Marcella Fonte. 

Záver prehliadky bude v pondelok 22. júna 2018 o 20.00 hod. patriť najnovšiemu filmu taliansko-tureckého 

režiséra Ferzana Ozpetka, ktorý je slovenskému publiku dobre známy z filmov Ignoranti, Okno naproti, 

či Neriadené strely. Jeho najnovší film Temný Neapol je thrillerom, melodrámou, milostnou a rodinnou 

drámou zároveň. Režisér v ňom chcel vzdať hold magickému a neuchopiteľnému mestu a na pomoc si prizval 

dvoch výnimočných hercov: Giovannu Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so 

sebavedomým a zvodným mladíkom naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú úplne 

iný spád, akoby divák a zrejme aj hrdinovia príbehu očakávali. Adriana sa stáva súčasťou zločinu a následne sa 

ocitá v centre pátrania, uprostred znepokojujúcich okolností tajomného a zmyselného Neapola, ktorý ukrýva 

tajomstvo jej života. "Rozprávam o tajomstvách mesta, ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je pohanské 

a sväté zároveň,“ komentuje režisér filmu, ktorý získal dvoch Donatellových Dávidov. 
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https://www.citylife.sk/divadlo/zodrata-z-koze 

DIVADLO 

Zodratá z kože 
DOLCE VITAJ 

Zodratá z kože je divokou jazdou prestrojení a mágie, irónie a zábavy, z 

ktorej vyviera, tak ako v každej rozprávke, aj neodmysliteľná dávka 

tragiky. 

ODPORÚČAME! 

 

Divadelná hra Zodratá z kože je spracovaním jednej z rozprávok talianskeho barokového spisovateľa 

Giambattistu Basileho (1566 – 1632). Ten vytvoril zbierku päťdesiatich rozprávok pod názvom Príbeh príbehov 

(Lo cunto de li cunti) alebo historky pre najmenších, známe aj ako Pentamerone. Giambattista Basile vytvoril 

očarujúci a sofistikovaný svet, inšpirujúc sa ľudovými rozprávkami a príbehmi prostéhu ľudu. Neapolské nárečie 

jeho postáv, plné žargónu, prísloví a ľudových invektív je svojou formou a obsahom už samo o sebe divadlom so 

žartovnými výstupmi, ktoré sa pohybujú na hranici medzi komédiou dell’arte a shakespearovskými dialógmi. 

Zodratá z kože je divokou jazdou prestrojení a mágie, irónie a zábavy, z ktorej vyviera, tak ako v každej 

rozprávke, aj neodmysliteľná dávka tragiky. Emma Dante o svojom predstavení hovorí: “Na prázdnom javisku 

sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. Ten nakoniec splynie s postavami - mužmi, ktorí sa ocitnú 

https://www.citylife.sk/divadlo/zodrata-z-koze
https://www.citylife.sk/tag/dolce-vitaj
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201804/zodrata_4.jpg
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v ženských úlohách presne podľa vzoru divadelnej tradície osemnásteho storočia a vyrozprávajú nám príbeh 

dvoch starien a kráľa. Humor, lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami tejto rozprávky, ktorá sa snaží 

osloviť všetkých, ktorí dokázali zostarnúť a pritom nedospeli.” 

Emma Dante: Zodratá z kože 

Text a réžia: Emma Dante 

Účinkujú: Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola 

Dĺžia predstavenia: 2 hodiny 

Viac o festivale Dolce vitaj a programe tu.  

----------- 

Miesto: štúdio 

Vstupenky si zakúpite na stránke divadla SND alebo v pokladni. 

 

  

Emma Dante - dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka štyroch Cien Ubu, Ceny Scenario a 

Ceny Golden Gral. Je jednou z najpozoruhodnejších osobností súčasného talianskeho divadla. Jej hry odkrývajú 

tému rodiny, jej vzťahov a úpadku prostredníctvom poetiky napätia a šialenstva, ktorá je nakoniec vždy 

korunovaná humorom. 
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https://www.citylife.sk/vystava/francesco-pace 

VÝSTAVA 

Francesco Pace 
DOLCE VITAJ 

DIZAJN 

Talianskym hosťom tohtoročného festivalu Bratislava Design Week 

bude dizajnér Francesco Pace. 

 

Pace bol už ako dvadsaťročný spoluzakladateľom audiovizuálnej skupiny Samples Lab. V roku 2010 sa 

presťahoval z rodného mesta Neapola do Milána, Berlína a Eindhovenu, kde pokračoval v štúdiách. Napriek 

viacerým presunom do rôznych miest jeho dizajnérske práce najviac ovplyvnilo jeho rodné mesto. Život v 

blízkosti aktívnej sopky, akou je Vezuv a ďalších elementov, najmä folklóru a tradície, ovplyvnili jeho diela, v 

ktorých je badateľný vzťah medzi remeslom a prostredím, v ktorom dizajnér žije. 

Jeho práce boli vystavené v rámci prestížnych podujatí a ustanovizní, ako napríklad na Trienále v Miláne, v 

MADRE - Museo di Arte Donna Regina di Napoli a v Múzeu Bröhan v Berlíne. 

Pace nedávno ukončil magisterské štúdium na odbore Contextual Design na Akadémii dizajnu v Eindhovene - 

https://www.citylife.sk/vystava/francesco-pace
https://www.citylife.sk/tag/dolce-vitaj
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DAE. V roku 2017 založil Tellurico, interdisciplinárny dizajnérsky projekt. Francesco Pace žije a pracuje 

striedavo v Neapole a Eindhovene. 

Pozrite si program festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj 
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https://www.citylife.sk/vazna-hudba/la-venexiana-laudate-dominum 

VÁŽNA HUDBA 

La Venexiana: Laudate Dominum 
DOLCE VITAJ 

DNI STAREJ HUDBY 

Taliansky súbor La Venexiana, ktorý založil Claudio Cavina v roku 

1996, je považovaný za jedno z najlepších zoskupení interpretujúcich 

starú taliansku hudbu vo svetovom meradle. 

 

Svojimi diskografickými nahrávkami získali mnohé ocenenia: Premio Fondazione Cini 1999, Prix Cecilia 1999, 

Gramophone Award 2001, Prix Amadeus, Grand Prix du Disque Academie Charles Cross, Premio Amadeus 

2001 a 2009, Deutsch Schallplattenkritik, Premio Choc v roku 2005. 

La Venexiana vystupovali na pôde najprestížnejších kultúrnych ustanovizní a medzinárodných festivalov: od 

viedenského MusikVereinu po DeSingel v Antverpách, v Barcelone, Valladolide, Štrasburgu, Amiens, Paríži, 

Karlsruhe, Melku, Fribourgu, Utrechte, Regensburgu, Bruxelles, Bruges, Bogote, New Yorku, v San Franciscu, 

https://www.citylife.sk/vazna-hudba/la-venexiana-laudate-dominum
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Tucsone, San Diegu, Seattli, Chicagu, Petrohrade, Tokiu. V roku 2008 absolvovali turné s Orfeom Claudia 

Monteverdiho, pri príležitosti 400. výročia premiéry spomenutého diela. Za interpretáciu Orfea získal súbor La 

Venexiana cenu Gramophone Award 2008 v kategórii Baroque Vocal. 

La Venexiana: 

Emanuela Galli - soprán 

Carlotta Colombo - soprán 

Gabriele Palomba - lutna 

Davide Pozzi – organ 

Program: 

G. Frescobaldi (1583-1643): Canzone Quarta (secondo Libro) 

C. Monteverdi (1567-1643): Laudate Dominum 

M. Grancini (1605-1669): Ave Sanctissima Maria 

C. Monteverdi: Sancta Maria (duet) 

L. Battiferri (1610-1682): Vola de Libano 

T. Merula (1595-1665): Toccata del secondo tono 

A. Grandi (1586-1630): O quam tu pulchra es 

C. Monteverdi: Pulchra es (duet) 

*** 

C. Monteverdi: Pianto della Madonna, Salve Regina, Jubilet tota civitas (duet) 

G.G. Kapsberger (1580-1651): Toccata , tiorba e b.c. 

T. Merula (1595-1665): Canzonetta “sopra la nanna” 

C. Monteverdi: O beate vie (duet) 

Pozrite si program festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj 

----------------------- 

Vstupenky čoskoro 

 

 

 

 

 

https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava
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https://www.citylife.sk/ina-akcia/taliansky-trh-dolce-vitaj-hviezdoslavovo-namestie-

bratislava 

TRH / GASTRO 

Taliansky trh 
DOLCE VITAJ 

Aj tento rok od 18. - 24. júna zavíta do historického centra Bratislavy 

taliansky trh „Mercato italiano“ a ponúkne svojim návštevníkom výber 

typických jedál a produktov, ktorých neodmysliteľná vôňa po stáročia 

charakterizovala talianske námestia. 

 

18.06.2018, Po - 24.06.2018, Ne 

Hviezdoslavovo námestie
 

Čakajú na vás najrozličnejšie talianske produkty, ako napr. med, údeniny, zeleninu a ovocie, syry, olivový olej, 

víno, zaváraniny a bylinky. 

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť vychutnať si to najlepšie z typických talianskych produktov od viac 

ako 30tich výrobcov. Nebude chýbať degustácia cestovín, panini a produktov, vína, prosecca a typicky 

talianského miešaného nápoja s proseccom Aperol Spritz. 

 

Pozrite si program festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj 
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https://www.citylife.sk/literarna-akcia/donatella-di-pietrantonio-ta-co-sa-vracia 

LITERÁRNA AKCIA 

Donatella di Pietrantonio: Tá, čo sa vracia 

Donatella Di Pietrantonio je ďalšou významnou talianskou 

spisovateľkou, ktorá sa dostáva k slovenským čitateľom. V rámci 

festivalu Dolce vitaj navštívi Bratislavu. 

  

 

Do kalendára 

20.06.2018, St 

Martinus na Obchodnej ul.
 

18:00 

Na pozvanie festivalu Dolce Vitaj pricestuje do Bratislavy talianska spisovateľka Donatella di Pietrantonio, ktorá 

za svoj román Tá, čo sa vracia získala prestížnu cenu Premio Campiello 2017. Kniha sa dostala medzi 

slovenských čitateľov v apríli tohto roku, vydalo ju vydavateľstvo Inaque v preklade Adriany Šulíkovej. 

Román o rôznych podobách lásky, komplikovaných rodinných vzťahoch, talianskom Abruzze plnom slnka 

a trpkosti predstaví autorka na diskusii v stredu 20. júna 2018 o 18.00 hod. v kníhkupectve Martinus na 

Obchodnej ulici, vstup je voľný. 

https://www.citylife.sk/literarna-akcia/donatella-di-pietrantonio-ta-co-sa-vracia
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„Tretí román autorky Tá, čo sa vracia (L’Arminuta, 2017) potvrdil jej výrazný talent a zaradil ju medzi 

najoriginálnejšie a najautentickejšie hlasy súčasnej talianskej literárnej scény. Kniha sa v Taliansku stala jedným 

z bestsellerov roku 2017 a pripravuje sa jej filmové spracovanie. Autorka sa v vybrala sa do najtemnejších zákutí 

vzťahu medzi matkou a dcérou a dokázala v jednom silnom príbehu dvojitého opustenia zachytiť všetky odtiene 

a anomálie odvrátenej strany základného puta,“ povedala o románe jeho prekladateľka do slovenčiny Adriana 

Šulíková.  

Román o Arminute – „tej, čo sa vracia“, nás do svojej hĺbky vtiahne už na prvých stránkach, vo chvíli, keď 

rozprávačka zazvoní pred neznámymi dverami v jednej ruke s kufrom a s taškou plnou topánok v tej druhej. 

Otvoriť prichádza jej sestra Adriana s rozstrapatenými vrkočmi: nikdy predtým sa nevideli. Začína sa strhujúci a 

okúzľujúci príbeh o dievčati, ktoré zo dňa na deň príde o všetko: o pohodlný domov, najdrahšie kamarátky, 

bezpodmienečnú lásku rodičov. Trinásťročné dievča objavuje úplne nový a odlišný život. Dom je malý, tmavý, 

všade naokolo je plno súrodencov a na stole málo jedla. Je tam však Adriana, s ktorou spolu spávajú na jednej 

posteli. A je tu aj Vincenzo, ktorý sa na ňu pozerá ako na ženu, a v jeho samopašnom, ostrieľanom pohľade sa 

vie aj stratiť, aby sa opäť mohla nájsť. Aby dokázala prijať fakt, že sa jej dvakrát zriekli, musí sa vrátiť k svojej 

podstate. Donatella di Pietrantonio dokáže tento príbeh o vzťahoch matiek a dcér, zodpovednosti a starostlivosti 

vyrozprávať veľmi originálnym a expresívne silným spôsobom. 

Donatella Di Pietrantonio, povolaním detská zubná lekárka, sa narodila v maličkej horskej dedinke Arsita v 

regióne Abruzzo, kde prežila aj časť svojho detstva. Práve toto izolované prostredie ju už v deviatich rokoch 

priviedlo k písaniu a neskôr vytvorilo pevné základy jej osobitého literárneho štýlu. Na scéne sa objavila takmer 

po polstoročí a svojím prvým románom Mia madre è un fiume (Moja matka je rieka, 2011) sa stala nečakaným 

spisovateľským objavom roka. Kritiku, rovnako ako čitateľstvo, zaujala intenzitou výpovede, autenticitou a 

schopnosťou prerozprávať príbehy o rôznych podobách lásky medzi matkou a dcérou, a to s veľkou dávkou 

poetiky a zároveň krutosti sa v jej textoch vynára z každej stránky ako vzdialená mytologická krajina. Jej druhý 

román Bella mia (Moja krásna, 2014) je príbehom o smútku a bolesti, ktoré dopadnú na rodinu a na mesto v 

dôsledku silného zemetrasenia, ktoré postihlo Abruzzo v roku 2009. Hlavná hrdinka a rozprávačka príbehu 

prichádza o sestru – dvojča a okrem vyrovnávania sa so stratou svojho „druhého a životaschopnejšieho ja“ sa 

musí postarať o jej osirelého syna.  

Donatella Di Pietrantonio sa témami a štýlom zaradila k takzvanému etnickému prúdu súčasných talianskych 

spisovateliek, medzi ktoré patria aj slovenským čitateľom známe Michela Murgia (Accabadora, prel. Miroslava 

Vallová, Slovart, 2014) či Elena Ferrante (Neapolská sága, prel. Ivana Dobrakovová, Inaque, 2015 – 2017).     

Program tohtoročného festivalu Dolce Vitaj ponúka výber súčasného talianskeho umenia vo všetkých žánroch - 

tri koncerty, filmovú prehliadku Cinevitaj, divadelné predstavenie Emmy Dante, výstavu fotografií a ochutnávku 

talianskej gastronómie. Jedenásty ročník festivalu otvorila 1. júna 2O18 v Bratislave vernisáž výstavy 

talianskeho dizajnu vo fotografiách, a potrvá celý jún.  

https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava
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https://www.citylife.sk/vystava/praha-1968 

VÝSTAVA 

Praha 1968 
DOLCE VITAJ 

FOTOGRAFIA 

Výstava sa usporadúva pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari, 

organizuje ju Veľvyslanectvo Talianskej republiky, Taliansky kultúrny 

inštitút, CRAF, Regionálna rada Friuli Venezia Giulia a Stredoeurópsky 

dom fotografie. Kurátorom výstavy je Walter Liva. 

 

27.06.2018, St - 05.08.2018, Ne 

Stredoeurópsky dom fotografie
 

Fotografická výstava zachytáva Pražskú jar roku 1968 z pohľadu medzinárodných fotografov Carla Leidiho a 

Alfonsa Modenesiho (Taliansko), Pavla Štichu (Česká republika) a Sune Jonssona (Švédsko) a koná sa pri 

príležitosti 50. výročia tejto pre Československo zlomovej udalosti. Viac ako 100 fotografií, ktoré sú súčasťou 

https://www.citylife.sk/vystava/praha-1968
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tejto putovnej výstavy, sa uchovali v archívoch Centra pre výskum a archiváciu fotografií (CRAF) so sídlom v 

talianskom Spilimbergu. Skôr ako výstava zavíta do Bratislavy, môžu si ju pozrieť návštevníci v Manzano 

(Provincia Udine) a v Talianskom kultúrnom inštitúte v Prahe. 

Zábery Pavla Štichu, fotografa denníka Svoboda sú dôležitým príspevkom snímkov, ktoré zobrazujú mnohých 

významných predstaviteľov toho obdobia a kľúčových udalostí toho roka, ako napríklad menovanie Alexandra 

Dubčeka za prvého tajomníka Ústredného výboru KSČ v januári 1968 a prvomájový sprievod. Švédsky fotograf 

Sune Jonsson zdokumentoval augustové dni roka 1968, nachádzal sa v Prahe s novinárom Dagom Lindbergom, 

poverený vyhotovením reportáže pre časopis “VI”. Reportáž mala byť venovaná obliehaniu Prahy Švédmi v 

roku 1648, teda poslednej vojnovej udalosti Tridsaťročnej vojny, kedy mali švédske oddiely obsadiť Hradčany. 

Nakoniec sa však stal svedkom invázie sovietskych vojsk. 

Carlo Leidi a Alfonso Modenesi boli v roku 1968 svedkami jesenných udalostí. Zdokumentovali aj výrobné 

oddelenia ČKD, pražského podniku, v ktorom tajne zasadal mimoriadny zjazd KSČ po začatí okupácie. Medzi 

najpríznačnejšie fotografie možno zaradiť tie, ktoré zachytávajú Hradčanské námestie 28. Októbra 1968 ráno, 

občanov ukladajúcich kvety a sviece k nohám sochy sv. Václava, tie s múrmi a balkónmi, na ktorých sa objavili 

nápisy proti okupácii a podporujúce Pražskú jar, a napokon zábery hrobu Jana Palacha z marca 1970. 

Výstava sa usporadúva pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari, organizuje ju Veľvyslanectvo Talianskej 

republiky, Taliansky kultúrny inštitút, CRAF, Regionálna rada Friuli Venezia Giulia a Stredoeurópsky dom 

fotografie. Kurátorom výstavy je Walter Liva. 

Pozrite si program festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj 

xxx 

Otváracie hodiny: utorok - nedeľa, 13.00 - 18.00 hod. 
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https://www.citylife.sk/sites/default/files/article/417/2018-04/2_leidi_e_modonesi_nella_grande_piazza_di_hradcany_la_mattina_del_28_ottobre_affluiscono_in_piazza_gruppi_sempre_pi_numerosi_12.jpg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/article/417/2018-04/3_dubcek.jpg
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KONCERT 

Trio Assurd - Záverečný koncert 
DOLCE VITAJ 

Koncerty Tria Assurd sú zakaždým katarznou fúziou hudobných 

výkonov, intenzívnym a oslnivým momentom počúvania, spevu a tanca. 

Vytvorená atmosféra prenáša publikum na akúsi oslavu, na predstavenie 

plné emócií, oslavujúce triumf života. 

 

Do kalendára 

29.06.2018, Pi 

Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
 

19:00 

Tri neapolské hudobníčky, tri úžasné hlasy, tri príbehy žien, ktoré sa prelínajú na ceste, ktorá od roku 1993 

prináša svetu vášnivé rytmy Južného Talianska, ako tarantella partenopea, neskrotné tóny piesne pizzica 

salentina a teplo zemí rozprestierajúcich sa na brehu Stredozemného mora, to všetko obohatené používaním 

pôvodných tradičných nástrojov akými sú tamburíny a akordeón. 

https://www.citylife.sk/koncert/trio-assurd-zaverecny-koncert
https://www.citylife.sk/tag/dolce-vitaj
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/pridaj.citylife.sk/201804/dolce_citylight_assurd.jpg
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/pridaj.citylife.sk/201804/dolce_citylight_assurd.jpg
https://www.citylife.sk/koncert/trio-assurd-zaverecny-koncert#?w=400
https://www.citylife.sk/miesto/koncertne-studio-slovenskeho-rozhlasu
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Koncerty Tria Assurd sú zakaždým katarznou fúziou hudobných výkonov, intenzívnym a oslnivým momentom 

počúvania, spevu a tanca. Vytvorená atmosféra prenáša publikum na akúsi oslavu, na predstavenie plné emócií, 

oslavujúce triumf života. 

Ich repertoár zahŕňa charakteristického ducha tradičných tancov tammurriata, pizzica a tarantella, ducha serenád 

a sakrálnej hudby, ku ktorým sa pripájajú protestné spevy viažuce sa na svet práce a emigráciu a taktiež staré, 

takmer zabudnuté skladby, ktoré ponúkajú zmysel pre kontinuitu s tradíciou. 

Trio v priebehu ich žiarivej kariéry vystúpilo na pôde významných divadiel po celom svete a spolupracovalo s 

najlepšími tanečnými spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Dortmund 

Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of 

Chicago, atď. 

Pred ich prvým vystúpením na Slovensku, ktoré sa uskutoční v rámci Dolce Vitaj 2018, sa členky Tria Assurd 

predstavili na Ferrara Buskers, Neuchatel Buskers, World Music Festival Berlin, Les Nuits de Nacre Tulle-

Limoges, na Medzinárodnom festivale v Palau, Rencontres de Chants Polyphoniques de Calvi, Festival De 

Chants et de Musiques de Noël - St.Dalmas, Voucalia-Festival of Mediterraneo Polyphonies v Nice, Festival 

Ambulant Chants des mondes v Lyone, na salzburskom Jazz and the City Festival, Festival de Musique v Paríži, 

Müzik Festivali v Istanbule atď. 

Trio Assurd: 

Cristina Vetrone, spev a akordeón 

Lorella Monti, spev a bicie nástroje 

Enza Prestia, spev a bicie nástroje 

Pozrite si program festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj 

---------------- 

Vstup voľný až do vyčerpania kapacity sály 

Rezervácie na (iicbratislava.esteri.it) 

Dĺžka koncertu: 65 minút 

  

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave. Redakcia 

nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať 

na adrese pridaj.citylife.sk. 

 

 

https://www.citylife.sk/festival/dolce-vitaj-bratislava
http://iicbratislava.esteri.it/
https://pridaj.citylife.sk/
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