
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mostra permanente 
“La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare” 
In occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a 
Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche, l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di 
Cultura organizzano una mostra permanente dedicata alla Congregazione italiana di Praga ad 
oltre 4 secoli dalla sua fondazione. Un omaggio alla Congregazione quale primo punto di 
contatto fra i due Paesi, attraverso l’esposizione di materiali di archivio: preziose pergamene, 
editti imperiali, miniature e documenti storici. 
Ingresso libero  
Orario di apertura: martedì – mercoledì, ore 09.00-13.00/13.30-17.30; venerdì, ore 09.00- 
13.00 
Matroneo della Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1) 
 
4 e 11 settembre 
cinema 

“Summer cinema": retrospettiva su Paolo Sorrentino    
La Galleria della Città di Praga (Galerie hlavního města Prahy) organizza una retrospettiva 
dedicata al premio Oscar Paolo Sorrentino. Alle proiezioni del 19 e del 28 agosto, 
rispettivamente "Youth - La giovinezza" e "Loro", seguiranno "Le conseguenze dell'amore" (4 
settembre) e "L'amico di famiglia" (11 settembre). Biglietto: 50 CZK  
Info: web della Galleria della Citta´ di Praga e pagina Facebook  
Martedì 4 settembre, ore 20.00, "Le conseguenze dell'amore" 
Martedì 11 settembre, ore 20.00, "L'amico di famiglia" 
Palazzo Colloredo-Mansfeld (Karlova 2, Praga 1) 
 
 



9 settembre 
enogastronomia  
Picnic ceco-italiano 
L’Associazione Amici dell’Italia invita al quinto picnic ceco-italiano. Obiettivo dell’evento è 
promuovere una reciproca ospitalità interculturale e condividere insieme una tavola piena di 
prelibatezze. 
Per informazioni e registrazione: https://www.prateleitalie.eu/5-Cesko-italsky-piknik-1.html / 
dotazy@prateleitalie.eu   
9 settembre dalle ore 17.00 
Chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura  (Vlašská 34, Praga 1)  
 
18 – 20 settembre 
mostra 
"Cinzano"  
Aspetti del gusto e del costume italiani raccontati attraverso i cartelloni pubblicitari della 
Cinzano, uno dei marchi più apprezzati in Repubblica Ceca. Organizza Campari Group, in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura.  
Da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre. 
Orario di apertura: mercoledì e giovedì 10.00-17.00; venerdì 10.00-14.00. Ingresso libero. 
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura  (Vlašská 34, Praga 1)  
 
20 settembre – 3 ottobre  
mostra 
"Et Cetera / Street Art. Sulle ali della libertà" 
La mostra "Et Cetera / Street Art. Sulle ali della libertà", a cura della Fondazione Eleutheria in 
collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, celebrerà 
attraverso opere di giovani street artists cechi e italiani i “formidabili” anni di lotta praghesi, 
della fine degli anni '60, a supporto della libertà contro l’oppressione di regime: la libertà 
come valore universale e la sua difesa come dovere di ogni uomo. Gli artisti selezionati – Er 
Pinto, Solo, Diamond, Yest per l´Italia e Toy Box, OBIC, David Strauzz, I-am-Rushdog dalla 
Repubblica Ceca – realizzeranno opere di Street Art che saranno esposte in via Thunovská, 
spazio dell’Ambasciata italiana, nel suggestivo contesto urbano di Malá Strana.  
Info: http://www.eleutheria.cz/home.php?lang=it  
La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 settembre al 3 ottobre, con i seguenti orari: dal 
lunedì alla domenica, ore 10.00/19.00. 
Parte di via Thunovská, nelle adiacenze dell‘Ambasciata d'Italia 
 
20 – 22 settembre  
conferenza e musica 
Conferenza internazionale sul tema “Il Demofoonte come soggetto per il dramma 
per musica: Johann Adolf Hasse ed altri compositori del Settecento”  



La conferenza vedrà la partecipazione di numerosi studiosi provenienti da Genova, Palermo, 
Modena, Madrid, Berlino, Amburgo, Tübingen, Monaco, Ingolstadt, Katowice, Praga e Český 
Krumlov. Organizza l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Accademia delle Scienze della Repubblica 
Ceca, in collaborazione con il Centro di Cultura Barocca di Český Krumlov, l’ensemble Hof-
Musici e la Società mozartiana ceca. Patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga. 
Supporto finanziario della Commissione per la collaborazione delle regioni, dell’Accademia 
delle Scienze della Repubblica Ceca e del Johann Adolf Hasse-Stiftung di Amburgo. La 
conferenza si tiene in occasione della prima rappresentazione in epoca moderna dell’opera 
di Johann Adolf Hasse (1699-1783) Il Demofoonte, in programma nel teatro barocco di Český 
Krumlov il 20, 21 e 22 settembre. Hasse, che elesse l’Italia a sua patria d’adozione, compose 
l’opera per Dresda e poi ancora una volta per Napoli. Il Maestro Ondřej Macek e il suo 
ensemble eseguiranno la versione dell’opera che fu rappresentata per la prima volta nel 
dicembre del 1784 al Teatro San Giovanni Crisostomo di Venezia. I due eventi si svolgono 
nell’ambito del Festival delle Arti Barocche Český Krumlov 2019 .  
Info: http://www.festival.krumlov.cz/index.php?page=page&kid=28l 
Conferenza: sabato 21 e domenica 22 settembre  
Centro della Cultura Barocca di Český Krumlov (Klášterní dvůr 97)  
 

Opera il Demofoonte: 20. 9, ore 18.00; 21. 9, ore  17.00; 22. 9, ore 17.00  
Teatro barocco del Castello di Český Krumlov  
Biglietti: Infocentrum di Český Krumlov oppure on-line a www.ckrumlov.info/tickets 
 
26 settembre 
evento speciale 
Giornata Europea delle Lingue  
EUNIC LIBRARY: “Libraries full of languages” 
In occasione della Giornata Europea delle Lingue, alcune biblioteche del circuito EUNIC 
Library resteranno aperte in via straordinaria fino alle 21.00. Sarà possibile visitare tutte le 
biblioteche partecipanti, presso l’Istituto Italiano di Cultura, l’Instituto Camões, l’Instituto 
Cervantes, il Goethe Institut e l’Institut Français, e partecipare ad attività didattiche per 
adulti e bambini.  
La Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura sarà aperta dalle ore 9:00 alle 21:00. 
Giovedì 26 settembre 
Biblioteca dell’Istituto (Šporkova 14, Praga 1) 
 
26 settembre 
evento speciale 
Giornata Europea delle Lingue 2019 
In occasione della Giornata Europea delle Lingue 2019 e della proclamazione da parte 
dell’UNESCO dell´Anno Internazionale delle Lingue Indigene, sono previsti vari eventi sul 
tema. 
Dall´inizio del mese di settembre: 



Quiz online sulle pagine web della Giornata Europea delle Lingue 
Quiz radiofonico su Radio Impuls  
Il 26 settembre: 
Speak dating – prova la lingua che più ti piace: Mini-lezioni in oltre 30 lingue, italiano 
compreso 
Lucerna ore 16.00-20.00 (Vodičkova 36, Praga 1)   
 
Lezioni su varie lingue – durante tutta la giornata 
Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Praga 1) 
Organizzato gli Istituti Culturali Europei del cluster EUNIC (European Union National 
Institutes for Culture), la Rappresentanza della Commissione Europea in Repubblica Ceca e 
Kampus Hybernská. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stálá expozice 
Italská kongregace v Praze. Staletá historie 
Při příležitosti oslav stého výročí otevření italského velvyslanectví v Praze a navázání 
diplomatických vztahů Velvyslanectví Itálie a Italský kulturní institut otevřely stálou výstavu o 
Italské kongregaci v Praze, od jejíhož založení uplynulo více než 400 let. Obě instituce tak 
vzdávají čest Kongregaci jakožto prvnímu spojovacímu článku mezi oběma zeměmi. 
Vystaveny jsou archivní materiály jako vzácné pergameny, císařské výnosy, miniatury a 
dokumenty.  
Vstup volný 
Otevírací doba: pondělí – čtvrtek: 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek: 10.00-13.00 
Empora barokní kaple Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1) 
 
 
4. a 11. září 
film 

Letní kino: retrospektivní přehlídka filmů Paola Sorrentina  
Galerie hlavního města Prahy pořádá retrospektivní přehlídku věnovanou oscarovému 
režisérovi Paolu Sorrentinovi. Po snímcích „Mládí – La giovinezza“ (19. 8.) a „Loro“ (28. 8.) 
budou následovat „Le conseguenze dell'amore“ (4. září) a „L'amico di famiglia“ (11. září). 
Vstupné: 50,- Kč 
Info: web GHMP a Facebook GHMP 
Úterý 4. září ve 20.00 – „Le conseguenze dell'amore“ 
Úterý 11. září ve 20.00 -  „L'amico di famiglia“ 



Colloredo-Mansfeldský palác (Karlova 2, Praha 1) 
 
9. září 
enogastronomie  
Česko-italský piknik   
Společnost přátel Itálie vás zve na 5. Česko-italský komunitní piknik. Akce si klade za cíl ukázat 
vzájemnou mezikulturní pohostinnost a společně sdílet stůl plný dobrot. 
Pro více informací a registraci pište na: dotazy@prateleitalie.eu  
9. září od 17.00 
Nádvoří Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)  
 
18. – 20. září  
výstava 
Cinzano  
Přehlídka italského vkusu a zvyklostí na plakátech značky Cinzano, jedné z nejvíce ceněných 
značek v České republice. Organizuje Campari Group ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie a 
Italským kulturním institutem.  
Od středy 18. do pátku 20. září 
Otevírací doba: středa a čtvrtek 10.00-17.00; pátek 10.00-14.00 
Vstup volný 
Barokní kaple Italského kulturního institutu  (Vlašská 34, Praha 1)  
 
 
 
20. září – 3. října  
výstava 
„Et Cetera / Street Art. Na křídlech svobody“ 
Výstava „Et Cetera / Street Art. Na křídlech svobody“ pořádaná Nadací Eleutheria ve 
spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky v Praze oslaví prostřednictvím děl mladých 
českých a italských streetartových umělců slavná léta pražského boje konce šedesátých let za 
svobodu a proti útlaku ze strany totalitního režimu. „Svoboda“ jako univerzální hodnota a 
její obrana jako povinnost každého člověka. Vybraní umělci, kterými jsou za Itálii Er Pinto, 
Solo, Diamond a Yest a za Českou republiku Toy Box, OBIC, David Strauzz a I-am-Rushdog, se 
budou aktivně účastnit na realizaci streetartových děl, která budou k vidění v Thunovské ulici 
v prostoru Velvyslanectví Itálie, v překrásném urbanistickém kontextu Malé Strany.  
Info: http://www.eleutheria.cz/home.php?lang=it  
Výstava bude otevřena široké veřejnosti od 20. září do 3. října od pondělí do neděle 10.00 – 
19.00.  
Běžně nepřístupná část Thunovské ulice v bezprostřední blízkosti Velvyslanectví Italské 
republiky v Praze  
  



20. – 22. září 
hudba a sympózium 
Mezinárodní muzikologická konference na téma „Demofoonte jako námět v 
hudebním dramatu: Johann Adolf Hasse a další skladatelé 18. století“  
Konferenci pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i, ve spolupráci s Centrem barokní kultury 
v Českém Krumlově, souborem Hof-Musici a Mozartovou obcí v ČR. Koná se ve dnech 21. a 
22. září v Centru barokní kultury v Českém Krumlově pod patronací Italského kulturního 
institutu v Praze a za finančních podpor Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů 
Akademie věd České republiky pro rok 2019 a Johann Adolf Hasse-Stiftung v Hamburku. 
Vystoupí na ní přední badatelé z Janova, Palerma, Modeny Madridu, Berlína, Hamburku, 
Tübingenu, Mnichova, Ingolstadtu, Katovic, Prahy a Českého Krumlova. Konference se koná 
při příležitosti novodobé premiéry opery Johanna Adolfa Hasseho (1699-1783) Il 
Demofoonte v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově (20., 21., 22. 9.). Operu 
zkomponoval Hasse pro Drážďany a poté ještě jednou pro Neapol. V Českém Krumlově 
nastuduje Ondřej Macek se svým souborem Hof-Musici verzi opery, která poprvé zazněla 
v prosinci 1748 v Teatro San Giovanni Grisostomo v Benátkách.  Koná se v rámci Festivalu 
barokních umění Český Krumlov 2019.  
Info:  www.festival.krumlov.cz 
Konference – sobota 21. a neděle 22. září  
Centrum barokní kultury v Českém Krumlově (bývalý klášter klarisek, Klášterní dvůr 97) 
Opera Il Demofoonte – 20. 9. od 18.00, 21. 9. od 17.00 a 22. 9. od 17.00.  
Délka představení: cca 3 hodiny (+ přestávka 2 x 20 minut s možností občerstvení) 
Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově 
Prodej vstupenek v Infocentru Český Krumlov nebo on-line na www.ckrumlov.info/tickets 
 
26. září 
zvláštní akce 
Evropský den jazyků  
EUNIC LIBRARY: „Libraries full of languages“ 
U příležitosti Evropského dne jazyků budou některé knihovny sdružení EUNIC Library 
otevřeny až do 21:00. Bude možné navštívit knihovny Italského kulturního institutu, 
portugalského Institutu Camões, španělského Institutu Cervantes, německého Goethe 
Institutu a francouzského Institutu Français a zúčastnit se různých didaktických aktivit pro 
dospělé a děti.  
Knihovna Italského kulturního institutu bude otevřena od 9.00 do 21.00 
Čtvrtek 26. září 
Knihovna Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1) 
 
26. září 
zvláštní akce 
Evropský den jazyků 2019 
 



U příležitosti Evropského dne jazyků, jehož hlavním tématem jsou letos domorodé jazyky, 
kterým UNESCO věnovalo celý rok 2019, se bude konat několik akcí.   
Od začátku měsíce září: 
Online kvíz na webových stránkách Evropského dne jazyků  
Kvíz na Rádiu Impuls  
26. září: 
Speak dating – vyzkoušej si jazyk, který se ti líbí: Mini-lekce ve více než 30 jazycích včetně 
italštiny 
Lucerna, od 16.00 do 20.00 (Vodičkova 36, Praha 1)   
Přednášky o různých jazycích – v průběhu celého dne 
Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Praha 1) 
 
Pořádá sdružení evropských kulturních institutů EUNIC (European Union National Institutes 
for Culture), Zastoupení Evropské komise v ČR a Kampus Hybernská.  
 
 


