
18-24.10.2021

XXIXXIXXI SETTIMANA DELLA 
LINGUA ITALIANA 
NEL MONDO
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

18.10.202118.10.2021, 
ore 11.20

Università Nazionale 
Linguistica di Kiev

online

Università Nazionale 
Linguistica di Kiev

online

Presentazione libro
“In viaggio con l’arte”“In viaggio con l’arte”

con la partecipazione dell’autore, Prof. Alessandro Masi, 
Segretario Generale della Società Dante Alighieri 

Università Nazionale 
I. Mechnikov di Odessa

Presentazione libro
“In viaggio con l’arte”“In viaggio con l’arte”

con la partecipazione dell’autore, Prof. Alessandro Masi, 
Segretario Generale della Società Dante Alighieri  

Polo Nazionale 
“Kyjevo-Pecherska Lavra”

Conferenza
“Adeguamento dei beni del patrimonio culturale “Adeguamento dei beni del patrimonio culturale 

all’uso moderno con lo scopo della loro conservazione”all’uso moderno con lo scopo della loro conservazione”

a cura di ICCROM Ukraine con la partecipazione 
di Alessandro Bozzetti, Alessandro Zanini e Andrea Griletto 

di ASSORESTAURO

Museo Nazionale delle 
Arti B. e V. Khanenko

Mostra
“Canto dopo Canto”“Canto dopo Canto”

Illustrazioni alla “Divina Commedia” 
di Giovanni Tommasi Ferroni

Conferenze
“Dante e il cinema”“Dante e il cinema”

a cura del Prof. Antonio Sorella (Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara) e

“Risorse digitali dantesche”“Risorse digitali dantesche”

a cura del Prof. Michelangelo Zaccarello 
(Università degli Studi di Pisa)

Teatro Comunale 
di Dramma e Commedia di Kiev 

“Alla riva sinistra del Dnipro”

Spettacolo teatrale-lettura
“Un’altra riva. Dante”“Un’altra riva. Dante”

a cura del regista Matteo Spiazzi 
con la partecipazione di attori italiani e ucraini

19.10.202119.10.2021, 
ore 11.30

2121−−22.10.202122.10.2021

22.1022.10−−21.11.202121.11.2021

23.10.202123.10.2021, 
ore 11.20

29.10.202129.10.2021, 
ore 19.00

PROGRAMMA

“Dante, l’italiano”



18-24.10.2021

 
під високим патронатом Президента Італійської Республіки 

XXIXXIXXI ТИЖДЕНЬ 
ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
У СВІТІ

“Данте, iталiйська”
18.10.2021 р.18.10.2021 р., 

об 11.20
Київський національний

 лінгвістичний 
університет

онлайн

Київський національний
 лінгвістичний 

університет
онлайн

Презентація книги
“In viaggio con l’arte” / “Подорожуючи з мистецтвом”“In viaggio con l’arte” / “Подорожуючи з мистецтвом”

за участі автора книги, Проф. Алессандро Мазі, 
Генерального секретаря Товариства Данте Аліг’єрі 

Одеський національний 
університет

 ім. І. І. Мечникова

Презентація книги
“In viaggio con l’arte” / “Подорожуючи з мистецтвом”“In viaggio con l’arte” / “Подорожуючи з мистецтвом”

за участі автора книги, Проф. Алессандро Мазі, 
Генерального секретаря Товариства Данте Аліг’єрі

Національний заповідник 
“Києво-Печерська Лавра”

Конференції
“Пристосування пам’яток культурної спадщини “Пристосування пам’яток культурної спадщини 

до сучасного використання з метою їх збереження”до сучасного використання з метою їх збереження”

організовані центром ІККРОМ Україна за участі 
Алессандро Боццетті, Алессандро Дзаніні та Андреа 

Грілетто з Асоціації “ASSORESTAURO”

Національний музей 
мистецтв ім. Б. і В. Ханенків

Виставка
“Пісня за піснею”“Пісня за піснею”

ілюстрації до “Божественної комедії” 
Джованні Томмазі Ферроні

Лекції
“Данте та кіно”“Данте та кіно”

Проф. Антоніо Сорелли 
(Університет “Г. д’Аннунціо” К’єті-Пескара) та 

 

“Цифрові джерела з Данте”“Цифрові джерела з Данте”

Проф. Мікеланджело Дзаккарелло (Пізанський університет)

Київський академічний театр 
драми і комедії 

“На лівому березі Дніпра”

Перформативне читання
“Інший берег. Данте”“Інший берег. Данте”

режисера Маттео Сп’яцці 
за участі італійських та українських акторів

19.10.2021 р.19.10.2021 р., 
об 11.30

2121−−22.10.2021 р.22.10.2021 р.

22.1022.10−−21.11.2021 р.21.11.2021 р.

23.10.2021 р.23.10.2021 р., 
об 11.20

29.10.2021 р.29.10.2021 р., 
о 19.00

ПРОГРАМА


