WRZESIEŃ W DOMU BRETANII
Zapraszamy od 16 września do zapisów na
KURSY JĘZYKÓW ROMAŃSKICH w Domu
Bretanii.
Pierwszy
semestr
7 października.

rozpoczyna

się

Oferujemy kursy grupowe i lekcje
indywidualne na wszystkich poziomach.
Więcej informacji tutaj.
* * *
12.09. (czwartek) g.18.00
Projekcja filmu „Pani od historii” (Les héritiers)
reż. Marie-Castille Mention-Schaar, 2014, 105’
Pierwsza klasa liceum w Créteil, na przedmieściach Paryża, jest uważana za jedną z najtrudniejszych.
Nauczycielka historii (świetna Ariane Ascaride) jest przerażona nieokrzesaną młodzieżą bez
zainteresowań i życiowych aspiracji. Aby to zmienić, podstępem przekonuje uczniów do udziału
w konkursie na temat Holocaustu. Uczniowie muszą spojrzeć na Zagładę z własnej perspektywy
i spróbować dociec, jak wojna wpłynęła na życie ich rówieśników z tamtych czasów. Praca nad tym
zadaniem ma wpływ na młodych ludzi, zmienia ich stosunek do Historii i do siebie wzajemnie,
wydobywa pokłady ambicji oraz pozwala na nawiązanie prawdziwej więzi z nauczycielką. Wzruszająca
opowieść oparta na faktach.
Film we francuskiej wersji językowej z polskimi napisami. Udostępniony przez Instytut Francuski
w Polsce.
Wstęp wolny

30.09. – 04.10.2019 g. 9.00 – 18.00
Każda książka
Zapraszamy!

w

cenie

2

zł!

Oddajemy w dobre ręce trochę francuskojęzycznych książek wycofanych z naszego księgozbioru lub
pochodzących z darów. Największy wybór będzie na początku kiermaszu. Nie zwlekaj!!!
12.06. – 10.10 (wystawa przedłużona!!!)
Wystawa
Sprawa Dreyfusa
120-lecie procesu w Rennes
Sprawa Dreyfusa to jedna z
najbardziej znanych spraw
sądowych
w
historii.
Oskarżenie o zdradę i
skazanie w 1894 r. w Paryżu
niewinnego
francuskiego
oficera
pochodzenia
żydowskiego, kapitana Alfreda Dreyfusa, wzbudziło wielkie poruszenie we Francji i na całym świecie.
Od skazania Dreyfusa do uniewinnienia go i rehabilitacji w 1906 minęło 12 lat.
W tym czasie i w reakcji na Sprawę kształtują się takie podmioty zbiorowe jak obrońcy praw człowieka,
intelektualiści, opinia publiczna. To ich zaangażowanie na niespotykaną dotychczas skalę zaczyna
zmieniać społeczeństwo francuskie, wpływać na decyzje rządzących i na nastawienie prasy.
W 1899 r. w Rennes odbył się proces rewizyjny Dreyfusa. Muzeum Bretanii w Rennes posiada ogromną
kolekcję dokumentów z tego czasu, którą wzbogaciło rodzinne archiwum rodziny Dreyfusa dotyczące
Sprawy, przekazane przez córkę kapitana, Jeanne Lévy.
Proces Dreyfusa to stare czasy, ale hejt, skrajny nacjonalizm, kłamstwa w życiu publicznym nie przeszły
do historii. Sprawa Dreyfusa obudziła świadomość społeczną i wiele zmieniła, zaczynając od założenia
w 1898 r. Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela przez dreyfusistę Ludovica Trarieux, który znalazł
naśladowców w wielu krajach.
Wystawa zorganizowana z okazji 125-tej rocznicy Sprawy i 120-lecia rewizji procesu Dreyfusa w
Rennes, przy współpracy Musée de Bretagne de Rennes, któremu organizatorzy dziękują za
udostępnienie dokumentów ze swoich zbiorów. Wystawa czynna: pon.-pt. 9-17. Wstęp wolny.

