
GRUDZIEŃ W DOMU BRETANII 

06.12. (czwartek) g. 18.00  

"Louise nad morzem" (Louise en hiver) 

film animowany, 2016, 70 min 

reż. Jean-François Laguionie 

 

Louise, starsza pani, spóźnia się na ostatni 

pociąg w sezonie i zostaje sama w nadmorskim 

kurorcie. Kolejny pociąg przyjedzie dopiero na 

wiosnę.  Jedynym towarzystwem będzie dla niej bezdomny rozczochrany pies… 

Oniryczna podróż do krainy wspomnień. Ta piękna i poetycka opowieść o samotności w okresie jesieni 

życia powstała w Bretanii. Film był współprodukowany przez cenioną wytwórnię JPL Films z siedzibą 

w Rennes. W 2017 roku zdobył Nagrodę Publiczności na poznańskim festiwalu Animator. Był 

nominowany również do Europejskiej Nagrody Filmowej i Złotego Pegaza. 

Pokaz zakończy XXV Dni Bretanii poświęcone tematyce dziedzictwa kulturowego. 

Film we francuskiej wersji językowej z polskimi napisami. 

Wstęp wolny 

 

10.12. (poniedziałek) g. 18.00 

„Kolory Francji, smaki Włoch i nie tylko”   
- zapowiedzi wycieczek Akademii Podróży Wojażer na rok 2019 

O planach wycieczkowych Akademii opowie Hanna Janicka, właścicielka biura. 

 

 

   11.12. (wtorek) g. 18.00 

Wykłady z cyklu „NaoKoło dziedzictwa” przygotowane przez 

Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Naokoło” przy wydziale 

Neofilologii UAM:  

Anna Bielak: „Dziedzictwo biblijne w powieściach Alberta Cohena”  
Albert Cohen, szwajcarski pisarz żydowskiego pochodzenia, prowadzi w 

swoich tekstach permanentną grę z tekstami biblijnymi. Jaki wpływ ma 

dziedzictwo biblijne na kształt dzieła? Jaki jest wkład Starego Testamentu w 

narrację, fabułę, kreowane postaci? 

Adam Araszkiewicz: „Chiny - dziedzictwo historyczne i dylematy geografii”.   
Geografia determinująca chińską politykę zagraniczną a dziedzictwo komunizmu. Nierozwiązane 

problemy demograficzne i społeczne 

 



17.12. (poniedziałek) g. 19.00 

Spotkanie świąteczne przyjaciół Domu Bretanii  
Podsumowanie roku 2018 i plany kulturalne Domu Bretanii na przyszły rok przy 

świątecznym poczęstunku. W programie występ  

duo Aleksander Brych (drewniany flet poprzeczny) & Michał Mazur (buzuki 

irlandzkie) 
Duo to składa się z dwóch wybitnie zdolnych młodych artystów z Wielkopolski. Ich 

repertuar jest oparty o autorskie kompozycje. W programie m. in. utwory stylizowane, oparte 

o narodowe tańce polskie. 

Aleksander Brych – flecista, kompozytor. Od lat wykonuje muzykę folkową, koncertuje z wieloma 

muzykami, inspirując się kulturą różnych stron świata, przede wszystkim krajów bałkańskich, 

bliskowschodnich i krain celtyckich. Kończy studia kompozycji na Akademii Muzycznej w Łodzi. Jego 

utwory wykonywane są w kraju i za granicą.  

Michał Mazur – multiinstrumentalista, założyciel zespołu Silibrand wykonującego muzykę tradycyjną 

z obszaru krajów skandynawskich, składającego się z młodych muzyków pochodzących ze Śremu. 

Interesuje się muzyką folkową z wielu zakątków świata, wykonuje m. in. muzyką irlandzką czy 

średniowieczną. Obaj muzycy od lat biorą udział w Międzynarodowych Warsztatach Flażoletowych 

organizowanych przez Dom Bretanii i Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania 

Dzieci i Młodzieży.  

 

Do 28 lutego  

Wystawa fotografii Maud Bernos pt. „Wszyscy 

żeglarze mają błękitne oczy”  

Wystawa prezentuje serię czarno-białych portretów 

skipperów sfotografowanych krótko po zakończeniu 

długich samotnych regat. Chodziło o uchwycenie 

momentu, kiedy żeglarze są przepełnieni przebytym 

doświadczeniem. W ich spojrzeniach odnajdujemy 

światło, zmęczenie, strach, samotność i determinację. 

Maud Bernos realizowała swój projekt przez 3 lata, 

utrwalając w ten sposób twarze 39 żeglarzy i żeglarek 

sfotografowanych tuż po zejściu na ląd.  Zdjęcia te były 

wielokrotnie prezentowane m.in. na prestiżowym 

festiwalu Rencontres de la Photographie d’Arles, a wydawnictwo 

Gallimard wydało album z portretami żeglarzy pod tym samym tytułem.  

Maud Bernos mieszka i pracuje w Paryżu. Fotografii nauczyła się sama. 

Doskonaliła swój warsztat u znanych fotografów jak np. Antoine d’Agata 

czy Jim Goldenberg. Współpracowała m.in. z Julienem Oppenheimem 

i Véronique Vial. W swojej pracy artystycznej jest bardzo przywiązana do 

swobody. Zajmowała się różnorodną tematyką  od nocnych pejzaży po portrety znanych 

osobistości. Niezależnie od tematyki zdjęć, artystka wchodzi w interakcję ze swoimi modelami, 

podróżuje razem z nimi do ich światów.  

Dom Bretanii – Stary Rynek 37 (wejście od ul. Wielkiej) – Poznań www.dombretanii.org.pl  
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