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SIERPIEŃ W DOMU BRETANII 

W dn. 25.07-07.08 Dom Bretanii jest zamknięty – przerwa wakacyjna. 

 
 

22.08 (poniedziałek) g. 18.00  Dom 

Bretanii   

Projekcja filmu „Barbara” (reż. Mathieu 

Amalric, 2017, 98’) 

Mathieu Amalric wciela się w rolę samego 

siebie - reżysera, który przymierza się do 

nakręcenia filmowej biografii Barbary - 

popularnej francuskiej piosenkarki, na 

punkcie której ma obsesję. Wybiera do jej 

roli Brigitte, która tak bardzo przesiąka 

rzeczywistością Barbary i wczuwa się w jej 

rolę, że granice między nią a graną przez 

nią postacią powoli się zacierają, a reżyser sam nie jest pewien czy źródłem jego fascynacji jest postać 

piosenkarki czy właśnie aktorka.  

Film w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami. 

Wstęp wolny 

Film udostępniony przez Instytut Francuski w Polsce.  

 

30.08 (wtorek) g. 18.00  Dom Bretanii  

Projekcja filmu „Szpicel” („Le Doulos”), reż. Jean-Pierre 

Melville, 1962, 109’ 

Złodziej Maurice (Serge Reggiani) wychodzi z więzienia po 

czteroletniej odsiadce. Wyrównuje rachunki z paserem 

Gilbertem, który był odpowiedzialny za śmierć jego dziewczyny. 

Zabiera również znalezioną w domu pasera biżuterię. Następnie 

przygotowuje się do skoku na pewną wille. Dzieli się swoimi 

planami z Silenem (Jean-Paul Belmondo), który zaopatruje go w 

sprzęt potrzebny do skoku. W trakcie skoku dochodzi do 

wpadki. Wspólnik Maurica ginie w strzelaninie z policją, a on 

sam z trudem uchodzi z życiem. Kto sypnął? Kto jest szczurem? 

Film w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami. 

Wstęp wolny 

Film udostępniony przez Instytut Francuski w Polsce. 
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7.08-22.09 - Dom Bretanii 

René Tanguy - Wystawa fotografii  

„Sad Paradise. Ostatnia droga Jacka Kerouaca”  

Bretoński fotograf René Tanguy przez 6 lat podążał śladami Jacka 
Kerouaca, słynnego amerykańskiego powieściopisarza, beatnika, 
urodzonego sto lat temu we franko-kanadyjskiej rodzinie na wschodnim 
wybrzeżu USA. Zainspirowały go nieopublikowane listy, które pisali do 
siebie Kerouac i Youenn Gwernig, bretoński poeta i muzyk, który w latach 
1957-69 mieszkał i pracował w Nowym Jorku. Obaj tęsknili za Bretanią. 
Dla Gwerniga była to ziemia, gdzie się wychował i do której wrócił, dla 
Kerouaca była to wyidealizowana kraina przodków, którzy wyemigrowali 
do Kanady w XVIII wieku. Kerouac miał bowiem korzenie bretońskie, 
nosił bretońskie nazwisko (Jean-Louis Le Bris de Kerouac), a ojciec 
przypominał mu, że jest Bretończykiem, nazywając go „Ti Jean” (br. 
Janek). Fotograf odwiedził miejsca związane z Kerouakiem i Gwernigiem 

w Bretanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W swych fotografiach, bliskich estetyce Roberta Franka, 
dokumentuje miejsca i intuicyjnie oddaje atmosferę wolności oraz dekadencji, charakterystycznej dla 
ostatnich lat życia amerykańskiego pisarza. 

Co roku na świecie sprzedaje się ponad 100 000 egzemplarzy powieści „W drodze” Kerouaca, wydanej w 
1957 roku. Pisarstwo Kerouaca wywarło wpływ m.in. na Jima Morrisona, Boba Dylana i Toma Waitsa. 

Cykl fotografii „Sad Paradise”, którego tytuł nawiązuje do wiersza podarowanego przez Allena Ginsberga 
Kerouacowi zanim wyruszył w drogę po Stanach Zjednoczonych, był prezentowany m.in. na wystawach w 
Vannes i w Breście. 

René Tanguy (ur. 1955) – urodzony w Bretanii, w dzieciństwie wielokrotnie zmieniał z rodziną miejsca 
zamieszkania ze względu na pracę ojca, kilka lat mieszkał w Afryce. Jest absolwentem studiów 
fotograficznych na uniwersytecie w Marsylii. W swych pracach często podejmuje tematykę związaną z 
morzem. 

Wystawa czynna w dn. pon-pt. 9-17. WSTĘP WOLNY. 

 

http://www.dombretanii.org.pl/
https://www.facebook.com/dom.bretanii
https://dombretanii.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/sadparadise-7-fot.-R.-Tanguy.jpg

