
GRUDZIEŃ W DOMU BRETANII 

 

7.12. (czwartek) g. 18.00 

Projekcja filmu „Kroniki podwórkowe” (Chroniques 

d’une cour de recré), Francja, 2012, reż. Brahim Fritah, 85 

min 

Jest rok 1980. Brahim wraz ze swoją marokańską rodziną 

mieszka na przedmieściach Paryża. Jego tata pracuje w 

fabryce, której grozi zamknięcie. Pracownicy rozważają 

organizację strajku, przez co atmosfera zarówno w domu, 

jak i w najbliższym otoczeniu chłopca wydaje mu się 

dziwna i niezrozumiała. Brahim zaprzyjaźnia się z pochodzącym z Chile Salvadorem, zaczyna pasjonować się 

fotografią, dzięki której może dokładnie obserwować i dokumentować wydarzenia w szkole, w domu i w 

sąsiedztwie. 

Film udostępniony przez Instytut Francuski w Polsce. Film w oryginalnej wersji językowej z polskimi 

napisami 

Wstęp wolny 

 

 

13.12. (środa) g. 19.00 

Spotkanie świąteczne przyjaciół Domu Bretanii 

 W programie: kolędy średniowiecznej Europy  (w 

tym  bretońskie!) w wykonaniu Barbary Wilińskiej 

(suka, kankles, śpiew) i Antoniny Weber (viola da 

gamba) 

Barbara  Wilińska - śpiewaczka, trenerka głosu, 

kaligraf, multiinstrumentalistka (lira korbowa, 

suka, dulcymer, kankles, tambura…). Zajmuje się 

archaicznymi technikami śpiewu, polskimi i 

słowiańskimi pieśniami tradycyjnymi oraz improwizacją głosem. Swoje umiejętności i zainteresowania 

wykorzystuje w pracy edukacyjnej i artystycznej, zdobywa wiele nagród na festiwalach śpiewu 

tradycyjnego. 

Antonina  Weber - absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu z klasy violi da gamba Kazimierza Pyzika. 

Studentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Członkini zespołu muzyki dawnej Lúthien Consort, 

skupiającego się na muzyce renesansowej oraz polskich pieśniach tradycyjnych. Współtworzy consort viol 

da gamba - Vÿalles, wykonujący angielską muzykę renesansu i baroku. 

 

  



 

18.12 (poniedziałek) g. 18.00     
 
„Nie tylko Bretania” - prelekcja ze zdjęciami, 
filmikami i muzyką (w tym francuska kolęda na 
zakończenie) - prowadzenie Hanna Janicka 
(Akademia Podróży Wojażer) i Maria Skorys 
 
O podróży do Bretanii raz jeszcze, o  innych krajach 
romańskich, o świadomym podróżowaniu i o 
planach na rok 2018 oraz co nieco o świętach ... 
 
 

 

Do 5 stycznia 

 „Moja Bretania”  

Wystawa fotografii Marty Tobiasz-Jouhier 

Marta Tobiasz-Jouhier jest krakowianką, ukończyła studia 

na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Rennes II. 

W Bretanii mieszka od ponad 20 lat. Przez kilka lat była 

korespondentem krakowskiego „Przekroju”. Od 2006 

roku pracuje w Radzie departamentu Ille-et-Vilaine. Jest 

odpowiedzialna za współpracę departamentu z Indiami, 

Rumunią oraz anglo-normandzkimi wyspami Jersey i 

Guernsay. Działa w stowarzyszeniu „Polonia” z Rennes. 

Marta Tobiasz-Jouhier fotografią zajęła się bardzo 

wcześnie. Od dziecka lubiła przebywać w pracowni swego 

wuja, znanego krakowskiego fotografa Adama Bujaka, 

którego obserwowała przy pracy. Jej archiwum 

fotograficzne poświęcone Bretanii liczy 20 tysięcy zdjęć. 

Wystawa czynna do 5.01.2018, od poniedziałku do piątku 

w godz. 10.00-18.00. 

 

Życzymy Państwu zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia! 

Dom Bretanii – Stary Rynek 37 – 61-772 Poznań www.dombretanii.org.pl  

Wybrzeże Różowego Granitu    fot. Marta Tobiasz-Jouhier  

http://www.dombretanii.org.pl/

