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Elżbieta Dolińska: Kultura brazylijska w latach 1950-1980 - wykład z cyklu „NaoKoło dziedzictwa”  

Okres pomiędzy 1950 i 1980 jest 

niezwykle istotny w kontekście 

tworzenia sie narodu brazylijskiego i 

symboliki Brazylii. Te 3 dekady to czas 

kultury zaangażowanej a także 

istotnych przemian w popkulturze. To 

także współistnienie Brazylii wiejskiej i 

miejskiej. Tradycyjna kultura elit, 

odziedziczona z XIX wieku, także 

zaczyna przemawiać nowym językiem 

artystyczno-kulturowym i 

kosmopolitycznymi środkami wyrazu. W tym czasie formował się nowoczesny brazylijski przemysł kulturowy, 

który stał się ostatecznie wielkim międzynarodowym fenomenem socjokulturowym. 

 

20.06 g.18.00 

 „Król i ptak” (Le roi et l’oiseau) 

Film animowany, reż. Paul Grimault, 1952 (odrestaurowany w 2001) 
Scenariusz: Paul Grimault, Jacques Prévert. Na podstawie baśni 
Andersena pt. „Pasterka i Kominiarczyk” 
Muzyka: Wojciech Kilar 

Klasyka francuskiej animacji. Król Karol V + III = VIII + VIII = XVI nie jest 
lubianym władcą. Jest próżny i chciwy. W sekretnej komnacie swojego 
pałacu trzyma wiele bezcennych dzieł sztuki. Wśród nich znajduje się m.in. 
portret przepięknej pasterki oraz wiszący tuż obok obraz przedstawiający 
kominiarczyka. Młodzi są w sobie zakochani i patrzą na siebie z miłością. 
Ale samolubnemu królowi nie podobają się te spojrzenia. Władca chce, 
żeby piękna pasterka była mu posłuszna i została jego żoną. Pewnej nocy 
Pasterka i Kominiarczyk uciekają z pałacu. Czy zakochanym uda się ukryć 
przed gniewem okrutnego króla? W tej sytuacji pomóc może tylko największy wróg tyrana – pewien mądry i 
przebiegły ptak. 

Film w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami. Udostępniony przez Instytut Francuski w Polsce. 
Wstęp wolny 

Do  30 czerwca 

Wystawa upamiętniająca 25 lat działalności Domu Bretanii 

Krótki zarys dziejów współpracy partnerskiej między Poznaniem a Rennes oraz Wielkopolską a 

Bretanią, historię budynku i działalności Domu Bretanii oraz najważniejsze projekty kulturalne 

zrealizowane podczas 25 lat jego istnienia. Wystawa czynna: pon. – pt. g. 10-18. Wstęp wolny 
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