
STYCZEŃ W DOMU BRETANII 
9.01. (czwartek) g. 18.00  

O historii i zbiorach Galerii Uffizi we 
Florencji – wykład Joanny Bryl  

Tematem prezentacji jest jedno z 
najważniejszych i najstarszych muzeów 
świata. Jego wyjątkowość polega przede 
wszystkim na związku z Medyceuszami, 
władcami Florencji przez 300 lat jak 
również mecenasami i koneserami 
sztuki. Tworzyli dla nich najwięksi 
geniusze z Leonardem da Vinci i 
Michałem Aniołem na czele. Zbiory 
Medyceuszy sukcesywnie uzupełniane zostały udostępnione publiczności w 1765 roku. 

Joanna Bryl - historyk sztuki, wieloletnia pracowniczka działu edukacji Muzeum Narodowego 
w Poznaniu oraz wykładowczyni historii sztuki na wydziale artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych. Zajmuje się sztuką od nowożytności do współczesności.  

23.01 (czwartek) g. 18.00 

My French Film Festival – międzynarodowy 
internetowy festiwal kina francuskiego 

Meteory (Les Météorites), dramat, reż. Romain 
Laguna, 2017 | 85' 

Szesnastoletnia Nina marzy o życiu pełnym 
przygód. Na razie spędza jednak wakacje 
w swoim małym miasteczku na południu Francji 
i pracuje w pobliskim parku rozrywki. Pewnego 
dnia dziewczyna dostrzega na niebie spadający 

meteoryt. Chwilę później spotyka na swojej drodze nastoletniego Morada. Nina dochodzi do wniosku, 
że jest to znak, zapowiedź nowego życia... 

Film z polskimi napisami. Wstęp wolny. 
 
29.01 (środa) g. 18.00 

My French Film Festival – 
międzynarodowy internetowy 
festiwal kina francuskiego 

Holy Tour (La Grand-Messe), 
komedia, reż. Méryl Fortunat-
Rossi, Valéry Rosier, 2018 | 70' 

Od Ardenów po przełęcz Izoard, 
wzdłuż dróg departamentalnych i po stromych ścieżkach rusza rój samochodów kempingowych, by 
świętować wyścig Tour de France. Słońce przygrzewa, leżaki rozłożone, koledzy i znajomi już się 
gromadzą: jest lato i zaczyna się impreza. Zabawne, wzruszające i przejmujące spojrzenie na 
miłośników tego największego na świecie wyścigu kolarskiego. 

Film z polskimi napisami. Wstęp wolny. 

https://www.myfrenchfilmfestival.com/pl
https://www.myfrenchfilmfestival.com/pl


25.11.2019-29.02.2020 

Wystawa fotografii  

Guy Le Querrec 

"W Bretanii"  

Urodzony w 1941 roku w 
Paryżu w rodzinie 
bretońskiej Le Querrec to 
jedno z najważniejszych 
nazwisk współczesnej 
fotografii francuskiej. 
Artysta od 1976 roku jest 
członkiem prestiżowej 
agencji fotograficznej 
Magnum. Na początku 
kariery zasłynął z 
fotografowania muzyków jazzowych, które publikował m.in. 
w New York Timesie. Pracował jako fotoreporter na całym świecie, wystawy jego prac miały równie 
szeroki zasięg. Wśród tematów, które są mu bliskie przez całe życie, jest Bretania.   

Guy Le Querrec potrafi perfekcyjnie uchwycić przy pomocy obiektywu to, co jego starszy kolega, 
współzałożyciel agencji Magnum, Henri Cartier-Bresson  nazywał „momentem decydującym”, 
polegającym na trafnym rozpoznaniu znaczenia zdarzenia i przedstawieniu go w najbardziej wyrazisty 
sposób.  Le Querrec jest mistrzem skrótu, w jednym bezbłędnym kompozycyjnie  ujęciu potrafi 
opowiedzieć anegdotę, nierzadko zaskakuje, eksponując drugi, równie ciekawy plan.  Fotograf 
Raymond Depardon mówi o le Querrecu, że „jest zarazem poetą i błaznem”. To trafnie określa 
wyjątkowe poczucie humoru, upodobanie do przedstawiania zabawnych sytuacji i zarazem empatię, 
z jaką Le Querrec traktuje swoich bohaterów.  

Wybór ponad 20 zdjęć prezentowanych w Domu Bretanii pochodzi z lat 60 - 80-tych XX wieku. Le 
Querrec umiejętnie uchwycił przemiany społeczne i gospodarcze tamtych lat, takie jak mechanizacja 
rolnictwa czy rozpowszechnienie imprez kulturalnych wśród rodzin robotniczych. Jak nikt inny potrafił 
także wejść w prywatny świat Bretończyków.  
 
Wystawa czynna: pon.-czw. 9-19, pt. 9-17.  
Wstęp wolny 
 

*  *  * 
 

Do 10 stycznia trwają ZAPISY na zimową sesję egzaminacyjną z 
francuskiego DALF!  
Egzamin na poziomie C1 odbędzie się w Domu Bretanii 06.02,  
a C2 – 07.02. 
Więcej informacji TUTAJ 
 
 
 
Przerwa międzysemestralna w Ośrodku Nauczania Języków Romańskich Domu Bretanii trwa od 
03.02. do 14.02.2020. 

 © Guy Le Querrec/Magnum Photos 

https://dombretanii.org.pl/kursy-jezykowe-i-egzaminy/egzaminy-panstwowe/dalf

