Październik w Domu Bretanii

XIII Festiwal Kultur Europy: Hiszpańska
Galicja, fot. Yvon Boëlle
W październiku Dom Bretanii zaprasza na XIII edycję Festiwalu Kultur Europy
poświęconą hiszpańskiej Galicji. Poza festiwalem w programie m.in. również
wykład na temat Ireny Joliot-Curie oraz paryskiej dzielnicy Montmartre.
Wydarzenia w październiku
14 października (czwartek), godz. 18.00, online (Zoom i Facebook)
Radowa Księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie – wykład prof. Tomasza
Pospiesznego z cyklu „Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych
praw”
Irena Joliot-Curie należy do najwybitniejszych, a często niedocenianych
uczonych. Genialna córka genialnej matki, która pierwsze naukowe szlify
zdobyła pod okiem Marii Skłodowskiej-Curie. Wczesne życiowe doświadczenia
oraz ponadprzeciętne uzdolnienia doprowadziły ją oraz jej męża Fryderyka
Joliot-Curie do doświadczeń, które umożliwiły odkrycie neutronu i pierwszej
cząstki antymaterii – pozytonu.
do 15 października (pon.-pt. w godz. 12.00-17.00), Dom Bretanii, wstęp wolny
„Kim Pan jest, Panie Villeglé?” – wystawa fotografii autorstwa François
Poivret
Wystawa przybliża postać Jacques’a Villeglé, jednego z najbardziej cenionych
francuskich artystów współczesnych, znajdującego inspirację na ulicach
Paryża. W Domu Bretanii prezentowane są 24 zdjęcia przedstawiające artystę w
nieodłącznym kapeluszu, który dokonuje na ulicach karkołomnych wyczynów, by
pozyskać tworzywo do swych prac.
25 października (poniedziałek), godz. 18.00, online (Zoom i Facebook)

Spacer po Montmartrze – wykład dr. Sebastiana Dudy z cyklu „Paryż. Spotkania
z historią najsłynniejszego miasta świata”
Niektórzy utrzymują, że Montmartre to najbardziej „paryska” wśród dzielnic
Paryża, choć oficjalnie częścią stolicy Francji ten urokliwy zakątek stał się
dopiero w 1860 r. Jego historia od wieków była jednak związana z dziejami
miasta stołecznego. A jednak ta dzielnica kojarzy się dziś przede wszystkim z
tzw. „artystyczną atmosferą”, będącą wspomnieniem czasów, gdy w pobliżu
jedynej paryskiej winnicy mieszkali i tworzyli Renoir, Picasso czy
Modigliani.
7-29 października, XIII Festiwal Kultur Europy: Hiszpańska Galicja
Tematem przewodnim Festiwalu Kultur Europy będzie Szlak św. Jakuba,
zapraszający do indywidualnej, ponadnarodowej i często ponadwyznaniowej
wędrówki, której tradycja sięga średniowiecza.
7 października (czwartek), godz. 18.00, Dom Bretanii
Galicyjska droga do budowania tożsamości – wykład dr Marii Filipowicz-Rudek
8 października (piątek), godz. 18.00, Dom Bretanii
Tajemnice Camino – wykład dr Marii Filipowicz-Rudek
9 października (sobota), godz. 19.00, Klub Blue Note
Koncert zespołu Uxia, grającego muzykę galicyjską, bilety: 50 zł – sprzedaż
online: bilety24.pl.
19 października (wtorek), godz. 18.00, Dom Bretanii
Camino de Santiago: podróż w czasie i przestrzeni – wykład Pawła Plezi
21 października (czwartek), godz. 19.00, Kino Muza, ul. Święty Marcin 30
Film „Siła ognia”, bilety: 12 zł.
22 października (piątek), godz. 19.00, Pałac Działyńskich, Stary Rynek
78
„Camino Polaco” – koncert pieśni Drogi św. Jakuba, bilety: 10 zł – sprzedaż
online: bilety24.pl
29 października (piątek), godz. 12.00, Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta,
plac Kolegiacki
„Wędrowcy Drogi św. Jakuba” – wernisaż wystawy fotograficznej autorstwa Yvon
Boëlle, wystawa czynna do 12 listopada.
29 października (piątek), godz. 18.00, Dom Bretanii
„Drogi św. Jakuba we Francji i w Hiszpanii” – wernisaż wystawy fotograficznej
autorstwa Yvon Boëlle, wystawa czynna do 22 grudnia (pon., śr., pt. w godz.

12.00-17.00, wt., czw. w godz. 12.00-17.45).
Szczegóły i kontakt:
Dom Bretanii, Stary Rynek 37 (wejście od ul. Wielkiej), tel. 61 851 68
51, więcej | Dom Bretanii: strona internetowa | Dom Bretanii: aktualny
program kulturalnych wydarzeń | Dom Bretanii: Facebook

