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Exposição: “Fábulas pictóricas” de Anna Claudi e apresentação do livro “Mio
vivente amor di poesia” de Francesca Cricelli
Realização: Fondazione Claudi
Em colaboração com: IIC/SP, Regione Marche, Associazione Marchigiani in
Brasile, Consiglio dei Marchigiani nel mondo
01/11 às 17:30
Anna Claudi (1894-1976) foi uma artista que procurou, através da pintura,
contar e expressar aquelas exigências profundas do ânimo humano que nos
levam a imaginar um mundo alternativo e de devaneio, aquele mundo de fábula
representado perfeitamente por seus quadros.
Por ocasião da inauguração da exposição, será apresentado o livro «Mio vivente
amor di poesia» (cartas do poeta Giuseppe Ungaretti a Bruna Bianco), na
presença da curadora do volume, Francesca Cricelli. Participarão do evento o
poeta Davide Rondoni e os professores Maurício Santana Dias e Lucia Wataghin
da Universidade de São Paulo.
IIC (Av. Higienópolis 436 )|Inauguração: 01/11 às 17:30 | Visitação: de 2/11 a
10/12. De segunda a quinta das 10:00 às 13:00 e das 15:00 às 17:00, sexta das
10:00 às 13:00 | Entrada franca
Exposição fotográfica “Apice” de Valeria Laureano
Em colaboração com: Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)
09/11 às 19:00
A velha cidade de Apice, destruída pelo terremoto do ano 1962, é um lugar
abandonado há mais de 50 anos, que tornou-se inacessível, vazio, isolado. Mas
algo ainda parece respirar. São os rostos dos moradores, impressos em
negativos e placas de vidro. As fotografias recuperadas convivem ao lado dos
negativos, produzidos pela autora, de lugares e paisagens da antiga cidade de
Apice. Valeria Laureano os enterra e devolve às imagens de hoje aquele véu de
abandono e nostalgia que distingue o vilarejo.
CIEE (Rua Tabapuã, 445- Itaim Bibi) | Inauguração e coquetel: 09/11 às 19:00.
Inscrições obrigatórias: www.ciee.org.br/portal/eventos | Visitação: de 10 a
30/11. De segunda a sexta, das 08:00 às 17:00| Entrada franca
Exposição: “Italianos como nós”
Em colaboração com: Comites/SP, Agenzia Consolare Onoraria - São José do Rio
Preto
De 18/11 a 3/12
A exposição, articulada em 16 painéis, oferece uma seleção de excelências
italianas que, ao longo de dois séculos e através de influências de um passado
distante, percorrem temas que vão desde o futebol até as conquistas da ciência,
desse a criação das inovações da tecnologia e de aquisições cientificas até a
estética refinada.
Riopreto Shopping Center |Av. Brg. Faria Lima, 6363 - Jardim Morumbi, São José
do Rio Preto | Entrada franca

CICLO DE CINEMA ITALIANO DO IIC
Tema: «A literatura italiana no cinema»
Apresentação: Prof. Carlo Molina
7/11 às 19:30
Malavoglia
Itália, 2010 - 94’, de Pasquale Scimeca
Adaptação livre do romance homônimo de Giovanni Verga. Em um dia de um ano
qualquer, no início do terceiro milênio. ‘Ntoni Malavoglia assiste a um
desembarque de clandestinos. No navio está Alef, que se aproveita da confusão e
consegue escapar. ‘Ntoni o ajuda, encontra trabalho para ele e uma casa na viela
onde mora com sua família.
IIC (Av. Higienópolis 436)| Entrada franca

21/11 às 19:30
I Vicerè
Itália, 2007– 120’, de Roberto Faenza
Sicília, nos últimos anos de dominação dos Burbons, antes do nascimento do estado
italiano. As vicissitudes da família Uzeda, descendente dos Vice-reis da Espanha,
narrados por seu último descendente, Consalvo. Descreve a sociedade de uma
época em que sobreviver significa principalmente ser escravo das normas.
IIC (Av. Higienópolis 436 )| Entrada franca

14/11 às 19:30
Il giovane favoloso
Itália, 2014– 137’, de Mario Martone
Leopardi é uma criança prodígio que cresce sob o olhar implacável do pai, em uma
casa que é uma biblioteca. Sua mente viaja através da leitura, mas sente-se preso.
A Europa está mudando, explodem revoluções e aos 24 anos ele consegue sair de
Recanati. A alta sociedade italiana abre-lhe as portas, mas seu espírito rebelde não
consegue se adaptar.
IIC (Av. Higienópolis 436 )| Entrada franca

Em colaboração com: Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)
9/11 às 19:00
Meus caros amigos
Itália, 1975– 123’, de Mario Monicelli
A história é um verdadeiro tratado sobre a galhofagem, por um lado, e a amizade,
por outro. Narra as aventuras do grupo de amigos que dedicam a maior parte do
seu tempo a zombar das pessoas. O grande tema do filme é, contudo, o verdadeiro
vínculo e cumplicidade entre esses amigos, e a vitalidade que provém dessa união.
Espaço Sociocultural – Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 445)| Legendas em português |
Inscrições gratuitas: www.ciee.org.br/portal/eventos| Entrada franca

16/11 às 19:00
Mimi o metalúrgico
Itália, 1972- 121’, de Lina Wertmüller
Mimi, durante as eleições, vota no candidato do partido comunista em vez do
candidato da máfia e não encontra emprego. Mimi é forçado a sair da Sicília,
deixando mulher e filhos, para ir tentar a vida em Turim. Lá, ele consegue emprego,
mas é obrigado a fingir ser um mafioso.
Espaço Sociocultural – Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 445)| Legendas em português |
Inscrições gratuitas: www.ciee.org.br/portal/eventos | Entrada franca

30/11 às 19:00
Feios, sujos e malvados
Itália, 1976– 115’, de Ettore Scola
O rocambolesco universo de uma enorme família italiana que vive e sobrevive num
minúsculo barraco, numa favela em Roma em que uma indenização milionária pela
invalidez de seu patriarca gera um conflito familiar onde a miséria, a avareza, a
ganância e a maldade andam de mãos dadas.
Espaço Sociocultural – Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 445)| Legendas em português |
Inscrições gratuitas: www.ciee.org.br/portal/eventos | Entrada franca

Jornadas de estudo em homenagem ao 150º aniversário do nascimento de
Luigi Pirandello
Em colaboração com: FFLCH/USP
22 e 23/11
Pirandello é um autor de reconhecido prestígio, cuja poética atravessou a
cultura do século XX com um estilo que inspirou autores e dramaturgos no
mundo inteiro. A solidão de seus personagens, o gosto pelo absurdo, a
desconfiança nas verdades absolutas, o paradoxo levado ao extremo com
inversões radicais em uma continua e irresolúvel dialética substancia-forma, que
nos condena a ser “máscaras” incomunicáveis de uma realidade individual
prisioneira das convenções sociais, tudo isso faz com que o legado artístico de
Pirandello seja digno da máxima atenção e consideração, no magmático
relativismo do novo século.

PROGRAMA
DIA 22 DE NOVEMBRO, sala 266
9:30 ABERTURA
Com Jacó Guinsburg (USP/Perspectiva), Renato Poma (IIC-SP) e os curadores das Jornadas:
Alessandra Vannucci, Maurício Santana Dias, João Roberto Faria.
10:00 MESA 1
Luis Fernando Ramos (ECA/USP) Pirandello encenador: entre o capocomico e o “teatro de arte".
Alessandra Vannucci (Comunicação/UFRJ) La realtá, signori miei: la realtá. Fortuna de Pirandello no
teatro brasileiro.
Yuri Brunello (Letras/UFC) Ler reler contraler: como Gramsci interpreta Pirandello
Mediação: Joao Roberto Faria (Letras/USP)
14:00 Sessão de filmes (org. IIC): “Il viaggio”, dir. Vittorio De Sica, legendado
“Il berretto a sonagli”, dir. Edmo Fenoglio, peça filmada em italiano
18:30 LANÇAMENTOS
Lançamento do livro: Pirandello em cinco atos, organização, tradução e posfácio de Maurício Santana
Dias
Lançamento do livro: Novelas inéditas, organização e tradução de Francisco Degani
19:30 MESA 2
Maurício Santana Dias (Letras/USP): Pirandello, uma dramaturgia do excesso: de O torniquete a O outro
filho
Francisco Degani (Letras/USP) Traduções das Novelle per um anno, de Pirandello no Brasil
Giuliano Campo (ULSTER/UFRJ) L’attore nelle novelle di Pirandello
Mediação: Alessandra Vannucci (Comunicação/UFRJ)

DIA 23 DE NOVEMBRO, sala 266
10:00 PALESTRA
Michael Rossner (CICLO PIRANDELLO INTERNATIONAL, Institute of Culture Studies and History of Theatre,
Austrian Academy of Sciences): La tigre finta e la tigre vera. Simulacra e visioni post-coloniali avant la
lettre in Pirandello con uno sguardo su paralleli sudamericani
11:30 MESA 3
Cecilia Casini (Letras/USP) Dal testo allo schermo: la trasposizione cinematografica delle Novelle per un
anno in Kaos dei fratelli Taviani
Erica Salatini (Letras/UNESP) Influência de Pirandello na obra de Tabucchi
Mediação: Mauricio Santana Dias (Letras/USP)
14:00 Sessão de filmes (org.IIC): “Kaos”, dir. Paolo e Vittorio Taviani, legendado
“Ma non é una cosa seria”, dir. Daniele D´Anza, peça filmada em italiano
17:30 MESA 4
Roberta Barni (Letras/USP) e Maria Silvia Betti (ECA/USP) A encenação de O torniquete pelo Grupo Tapa
Martha Ribeiro (Artes/UFF) Os gigantes da montanha segundo o grupo Galpão
Sandra Dugo (Lettere/Tor Vergata) Encenação das obras de Pirandello pela lente de Sábato Magaldi
Mediação: Mauricio Santana Dias

19:30 MESA 5
Eduardo Tolentino (Grupo Tapa) Um diretor em busca de Pirandello
Cacà Carvalho (Teatro Laboratorio di Pontedera) Um ator em busca de autor
Mediação: Alessandra Vannucci
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