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Matera italiensk kulturhuvudstad 2019
Unika Matera i Basilicata
kommer tillsammans med
Plovdiv (i Bulgarien) att bli
europeiska kulturhuvudstäder
2019.
Den italienska konkurrensen
vid uttagningen stod mellan
orterna: Bergamo, Caserta,
Cagliari, L'Aquila, Lecce,
Mantova, Palermo, Perugia/
Assisi, Ravenna, Siracusa,
Taranto, Torino, Urbino och
Venedig.
Från 1950-talet och framåt
har Matera med sina
grottkvarter varit en viktig
plats för experimenterande
och innovation, vilket har
lockat dit stora filmskapare och konstnärer. Filmer som bl. a ”The Passion of Christ” (2004) och
”King David (1985) är inspelade här.
Stadsdelen "I Sassi" är unik i sitt slag. De grottor i berget som förmodligen beboddes redan under
forntid, togs sedan i anspråk av först munkar, och i takt med att folk valde att lämna kusterna för inlandets jordbruk befolkades grottorna.
En hel stad växte fram, där endast husens fasader är murade i tuffsten, medan det inre är uthugget ur
i berget. På 50-talet beordrades utflyttning, men efter varsam renovering bebos åter dessa stadsdelar,
fulla av konsthistoria från medeltid och framåt.
Stadsdelen är helt unik och därför listad som
världskulturarv av Unesco sedan 1993.
När du ändå är i området: passa på att prova den
hisnande naturupplevelsen ”att flyga som en ängel” (Il
Volo dell’Angelo), ensam eller tillsammans med en vän!
Försök samtidigt njuta av det vackra landskapet.
Flygturen startar från Castelmezzano eller
Pietrapertosa, charmiga små byar i de lucanska bergen,
mitt i regionen Basilicata.

Utställning: ”Leonardo Da Vinci Parade”
Under 2019 är det 500 år sedan Leonardo Da Vinci dog. En mängd olika evenemang kommer att hållas
både nationellt och på en internationell nivå, för att uppmärksamma hans unika arv.
I Milano där han spenderade några av sina mest kreativa och
dynamiska år, visas den temporära utställningen ”Leonardo Da
Vinci Parade” bestående av ett stort urval modeller byggda på
1950-talet, med Leonardos ritningar som grund.

Internationell Tryffelmässa
Den vita tryffeln från Alba i
Piemonte har världsrenommé.
Varje år i tryffeltider arrangeras
en tryffelmässa och marknad med
mängder av sidoevent i och kring
den historiska lilla staden Alba.
Evenemanget inkluderar även en
parad i historiska kostymer som
avslutas med ett åsnelopp (7 oktober) mitt i stan.
6 oktober— 25 november

Casanova
Du kan nu besöka ett nytt museum i Venedig, dedikerat till en
av stadens mest mytomspunna
män, Giacomo Casanova.
Museet visar olika föremål som
tillhörde Casanova och återskapar miljön som den var i den
gyllene eran av ”Serenissima”, då
Venedig var republik.
Casanova blev känd som äventyrare, författare, poet, alkemist,
diplomat, filosof och kvinnotjusare under 1700-talet, då han
reste runt i Europa och bl.a.
ägnade sig åt sexuella utsvävningar, spelande och spioneri.

Utställningen är en ovanlig kombination av konst och vetenskap
där alla Da Vincis intresseområden lyfts fram.
19 juli 2018 – 13 oktober 2019

Vi ansvarar inte för innehållet i de externa länkarna i dokumentet. Om du vill avboka våra nyhetsbrev kan du kontakta oss via mail: Stockholm@enit.it . Mer information om
Italien finner på vår hemsida: www.italiantouristoffice.se

