
Październik w Domu Bretanii 
04.10. (czwartek) g.18.00 

Literatura niepodległej Brazylii: symbolizm, modernizm i neorealizm– wykład 
Elżbiety Dolińskiej z cyklu Portugalomania 

  

 09.10. g.18.00 

Zduny – perła protestanckiego dziedzictwa w Wielkopolsce – wykład 
mgr Heleny Kryg z cyklu „NaoKoło dziedzictwa” 

Krótka opowieść o tym, jak protestanci trafili na południową 
Wielkopolskę i wpłynęli na społeczeństwo małego miasteczka. W trakcie 
spotkania wybierzemy się na spacer po Zdunach i przyjrzymy się temu, co 
po protestantach w mieście pozostało. 

Helena Kryg – doktorantka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM. 
Zawodowo zajmuje się dydaktyką i nauczaniem języków obcych, 
prywatnie pasjonatka genealogii i historii rodzinnych okolic. 

 

 11.10. g. 18.00 

Haute couture dziś – historia i współczesność na przykładzie domu mody 
Juliena Fournié  - wykład dr. Piotra Szaradowskiego 

Wielkie paryskie krawiectwo, to nie tylko to, co widać na wybiegach. To 
także tradycja rzemiosła przekazywanego od ponad 200 lat. Wykład 
poświęcony będzie najmłodszemu pokoleniu couturiers (krawców), 
przede wszystkim zaś Julienowi Fournié, który tej jesieni gościł w Polsce. 

 

Do 10.10.2018 

Wystawa „Polscy graficy promują Bretanię” 

Natalia Jabłońska – Zofia Klajs – Berenika Kołomycka – Barbara Leszczyńska - 
Tomasz Obara – Urszula Palusińska – Katarzyna Przybyło – Dominik Robak 

Prezentowane prace powstały podczas międzynarodowej letniej rezydencji 
artystycznej w Bretanii. Association Petites Cités de Caractère de Bretagne 
(Stowarzyszenie Zabytkowych Miasteczek Bretanii) powstało w 1975 roku. Skupia 
miasteczka legitymujące się marką turystyczną znaną w całej Francji. Warunkiem 
jej nadania jest posiadanie dziedzictwa architektonicznego objętego ochroną 
konserwatorską, zaludnienie poniżej 6000 mieszkańców, uchwalone i 
realizowane przez lokalne samorządy wieloletnie programy renowacji zabytków 
oraz rozwoju turystycznego skierowanego na turystę indywidualnego. Od 
miejscowości legitymujących się marką wymaga się dbania o przestrzeń publiczną 

i prywatną w poszanowaniu dziedzictwa historycznego oraz zaangażowania w ożywianie tych miejsc. 
Stowarzyszenie realizuje od 2005 roku projekt rezydencji artystycznych. Co dwa lata zaprasza na 6 tygodni 
do wybranych Miasteczek artystów plastyków ze świata, by poznali te miejsca i zrealizowali dla 
Stowarzyszenia plakaty promocyjne. W Miasteczkach gościli dotychczas artyści z Japonii, Rosji, Chin, Afryki, 
Czech i USA. W 2017 roku rezydencję w Miasteczkach odbyło ośmioro artystów plastyków z Polski. Dom 
Bretanii brał czynny udział w projekcie. 
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