
Kwiecień w Domu Bretanii 

***Jubileusz 25-lecia Domu Bretanii *** 

Do 13.04 

Wystawa fotografii Fulvio Pettinato pt. „LIFE” 

Fulvio Pettinato (ur. 1982) pochodzi z Sycylii. Fotografia 
jest dla niego sposobem wyrażania własnej, 
nieprzeciętnej wrażliwości. Jest autorem reportaży 
fotograficznych z Senegalu i Indii. Dochód ze zdjęć 
przeznacza na pomoc rodzinom w miejscach, które 
odwiedził w czasie swej pracy reporterskiej. Kieruje nim 
potrzeba uwrażliwiania ludzi na niesprawiedliwość oraz 
ubóstwo. W 2013 i 2015 roku, we współpracy ze 
szwajcarskim stowarzyszeniem humanitarnym Pro 
Senegal, odbył dwie misje reporterskie w Senegalu. Wystawa obejmuje 28 zdjęć z tego cyklu. 
Emocjonalne i poetyckie prace Fulvio Pettinato składają się na wyjątkowy dziennik podróży w głąb 
Czarnego Kontynentu oraz w głąb samego siebie. 

Pon. – pt. g. 10-18. Wstęp wolny 

Wystawa zorganizowana w ramach XXVIII Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii – SENEGAL 

05.04, g. 18.30 

Wieczór z poezją walijską – spotkanie z Iforem ap Glynem 
 

Ifor ap Glyn (ur.1961) – poeta, pisarz, prezenter i 
producent telewizyjny. Od 2016 roku piastuje 
tytuł Narodowego Poety Walii, którego zadaniem 
jest propagowanie walijskiej poezji na świecie.  
Wychował się w Londynie w walijskojęzycznej 
rodzinie, obecnie mieszka w Caernarfon w 
północnej Walii. Tworzy w języku walijskim i 
angielskim. Opublikował pięć tomów poezji, dwa 
dramaty oraz powieść Tra Bo Dau. Dwukrotny 
zdobywca korony na Narodowym Eisteddfodzie 
Walii za najlepszy wiersz wolny. Poeta odwiedził 
Polskę po raz pierwszy w 2003 roku. Obecnie 

przyjeżdża w związku z akcją plakatową, w ramach której na ulicach Warszawy przeczytać będzie 
można jego wiersz Ceiliog Mwylachen (Kos) poruszający kwestię zmniejszającej się liczby 
użytkowników języka walijskiego. Ten i inne wiersze poety usłyszymy podczas wieczoru z poetą w 
przekładach na język polski oraz angielski. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski. 
 
Spotkanie z Iforem ap Glynem jest wydarzeniem towarzyszącym Festiwalu 
Kultury Walijskiej Eisteddfod UAM, organizowanego od 2014 r. przez 
Towarzystwo Polsko Walijskie i Pracownię Języków Celtyckich na Wydziale 
Anglistyki UAM. Zapraszamy do zapoznania się z programem festiwalu i wzięcia 
udziału w konkursach z nagrodami (literackim, tłumaczeniowym, plastycznym). 
Informacje o festiwalu na stronie http://polskacymru.wixsite.com/eisteddfod    
 

http://polskacymru.wixsite.com/eisteddfod


11.04. g. 18.30 

Film „Chłopcy i Guillaume, kolacja!” (2013) 
reż. Guillaume Gallienne, 87’ 

W ramach cyklu „Kino belgijskie. W stronę 

przekraczania granic” 

Prelekcja: Marie Lauwers – belgijska lektorka 

francuskiego w Instytucie Filologii Romańskiej UAM 

Pani Gallienne, pełna temperamentu dama z klasy 

średniej, ma troje dzieci. Dwóch z nich uznaje za synów 

z krwi i kości. Trzeci, Guillaume, który stroni od typowo 

męskich zajęć, za to lubi spędzać czas z matką i babką, 

których zachowanie chętnie naśladuje, nie wie, kim 

naprawdę jest. Postrzega siebie nie jako chłopca, ale 

raczej jako dziewczynkę lub, w najlepszym wypadku, 

geja. Jednak, przechodząc przez serię bolesnych 

doświadczeń, powoli zaczyna uwalniać się od zgubnego 

wpływu matki i odkrywać, kim jest w rzeczywistości. 

Film jest adaptacją monodramu autorstwa reżysera i 

odtwórcy głównej roli w filmie, Guillaume’a Gallienne, 

nagrodzonego w 2010 roku francuską nagrodą teatralną Molière. 

Cezary 2014: najlepszy film, najlepsza rola męska, najlepszy debiut filmowy, najlepszy 

montaż, najlepszy scenariusz adaptowany 

Film w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami. Udostępniony przez Instytut 

Francuski w Polsce. 

Wstęp wolny  

 

 

 

17.04. g. 18.00 

Wykłady z cyklu „NaoKoło dziedzictwa”  

Patrycja Masłowska: „Dziedzictwo literackie Witolda 

Gombrowicza: recepcja twórczości w Polsce i za granicą” 

Nina Trzaska: „Antyczni przodkowie wampirów”  

Wykłady zorganizowane przez Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie UAM 

NaoKoło 

  



 

20.04. 

Jubileusz 25-lecia Domu Bretanii  

g. 18.00 – Otwarcie wystawy upamiętniającej 25 lat działalności Domu Bretanii.  

Inauguracja zmodernizowanej sali im. François-Régisa Hutina (1927-2017), 

dyrektora gazety Ouest-France,  inicjatora i organizatora pomocy humanitarnej 

przekazywanej przez mieszkańców Bretanii Polakom w latach 1981-1994  

Wystawa czynna do końca czerwca. Pon. – pt. g. 10-18. Wstęp wolny 

g. 19.00 (Pałac Działyńskich) – Uroczysty koncert jubileuszowy z udziałem polskich artystów 

związanych z Domem Bretanii oraz Jacky Molard Quartet 

Zespół założony przez skrzypka Jacky’ego Molarda, ikonę bretońskiej sceny muzyki tradycyjnej, 

biorącego udział w najważniejszych projektach muzycznych ostatnich 30 lat w Bretanii.  Kwartet składa 

się z wybitnych muzyków, którzy w mistrzowski sposób łączą tradycyjną muzykę bretońską z jazzem 

i muzyką bałkańską, dając dużo 

przestrzeni na improwizację 

i indywidualną wypowiedź arty-

styczną. Ten oryginalny i łatwo 

rozpoznawalny styl muzyczny 

wyróżnia kwartet na dzisiejszej 

scenie muzyki bretońskiej.  

Jacky Molard – skrzypce 

Yannick Jory - saksofony 

Janick  Martin – akordeon 

Hélène Labarrière - kontrabas 

 

Wstęp na wystawę i koncert tylko na zaproszenia 

 

 

 

26.04. g. 18.00 

"Brazylia- tożsamość narodowa a dziedzictwo 

kulturowe. Cz. 1 - Architektura” – wykład Elżbiety 

Dolińskiej 

O dziedzictwie kolonialnym w architekturze 

brazylijskiej, o szczególnej charakterystyce tej 

architektury oraz jej oryginalności  i innowacyjności 

względem tradycji budowlanej Brazylii. 

 


