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Program Frankofonii - Programme de la Francophonie 2018 
 

05.03 – 22.03 
Wystawa obrazów Bastien Ducourtioux, wernisaż 5 marca o 18.00 
Exposition des tableaux de Bastien Ducourtioux, vernissage le 5 mars à 18h 
Galeria Pod Plafonem, Rynek 58 
 

05.03 – 23.03 
„Historie” - wystawa obrazów Agaty Sadkowskiej-Fidali, wernisaż 8 marca o 18.00 
« Histoires » - exposition des tableaux d’Agata Sadkowska-Fidala, vernissage le 8 mars à 18h 
Galeria Pod Plafonem, Rynek 58 
  

06.03 wtorek/mardi/ 18.00 
Projekcja filmu francuskiego Hipokrates 
Projection du film français « Hippocrate » 
Biblioteka Romańska, Rynek 58, III piętro (wstęp wolny/entrée libre) 
 

09.03  piątek/vendredi/ 19.00 
Wieczór galowy i koncert muzyki pop w wykonaniu Benjamin Piat  
Soirée de gala et concert de musique pop par Benjamin Piat 
Aula Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27(wstęp wolny/entrée libre) 
 

13.03 wtorek/mardi/ 18.00 
Projekcja filmu francuskiego Bettie wyrusza w drogę 
Projection du film français « Elle s’en va » 
Biblioteka Romańska, Rynek 58, III piętro (wstęp wolny/entrée libre) 
 

20.03 wtorek/mardi/ 18.00 
Projekcja filmu francuskiego Lulu obnażona / Prawda o Lulu  
Projection du film français « Lulu femme nue » 
Biblioteka Romańska, Rynek 58, III piętro (wstęp wolny/entrée libre) 
 

21.03 środa/mercredi/ 18.00 
Warsztaty i degustacja win francuskich Podróż szlakiem burgundzkiego winiarstwa. Zapisy (30 zł/osoba) do 16 
marca: sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Atelier et dégustation de vins français « Voyage sur la route des vins de Bourgogne ». 
Inscriptions avant le 16 mars (30 zl/personne) : sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Biblioteka Romańska, Rynek 58, III piętro  
 

22.03 czwartek/jeudi  18.30  
"La Lycéenne" Georges'a Feydeau (wodewil - operetka w 3 aktach) w wykonaniu studentów filologii 
francuskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
"La Lycéenne" de Georges Feydeau (vaudeville - operette en 3 actes) par les étudiants de la philologie française 
de l’Université de Wroclaw 
Alliance Française, sala 35, Rynek 58 (wstęp wolny/entrée libre) 
  
23.03 piątek/vendredi /9:00  
Koncert szkół  -  organizator Liceum nr 8 (wstęp wolny)  
Concert des écoles - organisateur Lycée no 8 (entrée libre) 
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 190 
 

23.03 piątek/vendredi/13.45 
Turniej gry w scrabble dla licealistów  
Tournoi de scrabble pour lycéens  
Alliance Française, Rynek 58, Biblioteka Romańska 
 

23.03 piątek/vendredi /19.00 
Recital gitarowy w wykonaniu Krzysztofa Pełecha 
Récital de guitare par Krzysztof Pełech 
W programie /Au programme : R. Dyens,  A. Tansman,  J. S. Bach,  M. Giuliani,  F. Tárrega,  J. Morel,  I.Albeniz  
Pałac w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/89 (wstęp wolny/entrée libre) 
 

24.03 sobota/samedi/18.00 
Kolacja francuska, zapisy (110 zł/osoba) do 16 marca: sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Dîner gastronomique français, inscriptions avant le 16 mars (110 zl/personne): sekretariat@alliance.wroclaw.pl 



Hotel Sofitel, ul. Św. Mikołaja 67 
 

Warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej  poprowadzi Bastien Ducourtioux 
Informacja : sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Atelier de peinture pour enfants et adolescents par Bastien Ducourtioux 
Alliance Française, Rynek 58, III piętro 
 

Warsztaty ekologiczne „Naturalnie Francuski” dla dzieci i młodzieży szkolnej 
Zapisy (5 zł/osoba): sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Ateliers écologiques pour enfants et adolescents «Le français au sens propre » 
Inscriptions (5 zl/personne) : sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Alliance Française, Rynek 58, III piętro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.03 – 22.03 
 

Wystawa obrazów Bastien Ducourtioux, wernisaż 5 marca 
Exposition des tableaux de Bastien Ducourtioux, vernissage 5 mars 

Galeria Pod Plafonem, Rynek 58 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Warsztaty malarskie dla dzieci, poprowadzi Bastien Ducourtioux 
Atelier de peinture pour enfants par Bastien Ducourtioux 

Alliance Française, Rynek 58, III piętro 
Wstęp wolny – Entrée libre 

 

                              

Bastien Ducourtiuox est un artiste peintre contemporain, spécialisé dans la réalisation de 

portraits. 

Par son art, il cherche à faire ressortir la personnalité, les émotions, les sentiments les plus intimes 

de ses sujets, s'immisçant ainsi au plus profond de leurs pensées. 

Bastien compose avec les couleurs et les techniques. Il a choisi de travailler avec une très large 

palette de couleurs. L'association de techniques différentes permet de cerner la moindre émotion 

de son sujet.  

Ainsi il recourt à la brosse, au pinceau, pour ensuite revenir sur la toile avec le couteau. 



Son art est en perpétuelle évolution. Il se tourne vers la peinture à l'huile. L'oeuvre  devient vivante. 

Les couleurs se superposent, pour ensuite se fondre. Les ombres côtoient la lumière pour mieux 

faire ressortir les expressions du visage. 

Chacun des détails questionnent à l'infini sur le personnage dévoilé sur la toile. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bastien Ducourtioux jest współczesnym malarzem specjalizującym się w malowaniu portretów. 

Poprzez swoją sztukę dąży do ukazania osobowości, emocji i intymnych uczuć przedstawianych 

postaci, przenikając w głąb nawet ich najbardziej ukrytych myśli. 

Bastien łączy kolory i zróżnicowane techniki. Wybrał pracę z bardzo szeroką paletą barw. Ucieka 

się do zastosowania szczotki, pędzla, a następnie powraca do pracy używając noża. 

Łączenie różnych technik pozwala mu na uchwycenie najmniejszych emocji portretowanej postaci. 

Jego sztuka nieustannie ewoluuje. Kiedy zwraca się w kierunku malarstwa olejowego, jego dzieło 

staje się żywe. Kolory najpierw kontrastują ze sobą, aby po chwili stopić się w jedno. Cienie 

sąsiadują ze światłem, co pozwala na uchwycenie ekspresyjności twarzy. 

Każdy szczegół obrazu motywuje do zadawania sobie nieskończonej ilości pytań na temat postaci 

ukazanej na płótnie. 
 

05.03 – 23.03 
„Historie” - wystawa obrazów Agaty Sadkowskiej-Fidali,  

wernisaż 8 marca o 18.00 
« Histoires » - exposition des tableaux d’Agata Sadkowska-Fidala,  

vernissage le 8 mars à 18h 
Alliance Française, III piętro, Rynek 58 

 

 
Za każdą ilustracją kryje się jakaś historia – ta, która zainspirowała autora do jej utworzenia. 
Rysunek z kolei sam opowiada swoją historię: jej częścią są kolory i kształty. Wreszcie każdy, kto 
ogląda pracę, pisze na jej podstawie swoją historię, w której wrażenie łączy się z osobistym 
doświadczeniem i wspomnieniem. Dlatego „Historie”: na wystawie pokazane zostaną prace Agaty 
Sadkowskiej-Fidali wraz z towarzyszącymi im fragmentami tekstów literackich. Może przyjdziesz je 
obejrzeć i napiszesz na ich podstawie własną historię? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

Derrière chaque illustration, il y a une histoire qui l’a fait venir au monde. Chaque illustration 
raconte son histoire, à laquelle participent ses couleurs et ses lignes. Enfin, celui qui regarde tisse sa 
propre histoire, faite d’impression personnelle, de ses souvenirs et expériences. D’où « Histoires » : 
les illustrations d’Agata Sadkowska-Fidala présentées à l’exposition seront accompagnées de 
fragments des textes littéraires qui y correspondent, et le reste est à écrire par vous !  



 
 

 

 



9.03  piątek/vendredi/ 19.00 
 

Wieczór galowy i koncert muzyki pop w wykonaniu Benjamin Piat 
Soirée Gala et concert de musique pop par Benjamin Piat 
Aula Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 

 
 

 
 
 

Benjamin Piat to młody artysta z pokolenia trzydziestolatków, który zdobywa coraz to większą 

popularność na całym świecie. Właśnie wydał drugi album w swojej karierze zatytułowany 

“L’échappée belle” z aranżacjami autorstwa Sebastiena Martela.  

Benjamin Piat zagrał już ponad 350 koncertów we Francji, a także za granicą. Artysta 

współpracował z wieloma znakomitymi muzykami t.j. B-Roy (akordeonista Manu Chao) czy La 

Ruda. Podczas swojego pierwszego tournée dzielił scenę z takimi sławami jak Têtê, Anis czy Oldelaf.  

Jego piosenki “Marquise” czy “L’avis” grano w 18 rozgłośniach radiowych na całym świecie między 

innymi w Boliwii, Meksyku, Kanadzie,  Grecji, Australii czy na Litwie. 

Utwory z nowej płyty Piata zostały nagrane w znanym studiu nagraniowym “Studio Vega” w 

Carpentras. Piosenki z tego albumu są bardziej osobiste, wyraźnie słychać na nich wpływy 

zagranicznych podróży, płyta obfituje w swingujące rytmy. 

Piat zaprasza swoich słuchaczy do fascynującej podróży z piosenkami o niezwykle intrygujących 

tytułach t.j. Coccinelle, Camille, Sarah Lee Johnson... 

W czerwcu 2016 na zaproszenie Alliance Française i Instytutu Francuskiego zagrał między innymi 

w Słowacji, Kazachstanie i w Południowej Afryce.  

 



Benjamin Piat, doceniany i wspierany przez takich artystów francuskich jak  aktor - Jean Rochefort, 

wokalista zespołu Tryo-Guizmo, basista Renana Luce-Martin Gamet, perkusista Marca Lavoine-Tom 

Milteau,  a także Christophe Mali,  nie przestaje zadziwiać.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sous des allures de jeune premier, Benjamin Piat est un chanteur trentenaire qui, pas à pas, fait 

parler de lui. II nous présente aujourd’hui son second album : ‘L’échappée Belle’ dans une ambiance 

chic toujours chanson-swing avec d’éIégants arrangements signés Sébastien  Martel (-M-, Camille, 

Sinclair, Alain Chamfort, Femi Kuti,...). 

Fort de plus de 350 concerts en France mais aussi sur une bonne partie du globe, depuis la création 

de son projet à I'automne  2013,  cet artiste au grand coeur a déjà une expérience reconnue par ses 

paires. Sur son premier album Boîte à Musique, vendu à plus de 2000 exemplaires, il a notamment 

collaboré avec B-Roy (accordéoniste de Manu Chao) ou encore La Ruda. Sur cette première tournée 

révélatrice, il a notamment partagé la scène avec Tété, Anis ou encore  Oldelaf. 

Les titres Marquise et L’avis ont  été  diffusés dans 18 médias internationaux, dont  la Bolivie,  la 

Grèce, Ie Mexique, la Pologne, Ie Canada, la Lituanie ou encore I’AustraIie, grâce au réseau 

FrancoDiffusion qui  a  soutenu  son projet. 

Aujourd’hui, Benjamin a fait des choix, il oriente ses ambitions artistiques vers un décor trés 

atypique et personnel. Dix nouveaux titres ont été enregistrés au célébre Studio Vega de 

Carpentras. 

Ajusté d’une sobre  marinière  frenchy,  Benjamin Piat a belle allure. L'échappée Belle est un album 

nettement plus intimiste. 0n voyage, on s’évade, on s’envole vers de nouveaux horizons. 

0n se laisse volontiers porter  par cette  balade de courtoisie  en Coccinelle  qui  nous  amène à  la 

rencontre de Sarah Lee Johnson, femme de I’air, inspirée des vols et des correspondances puis 

Camille, jeune fille heurtée  par la vie. 

Après avoir proposé ses nouveaux titres aux Alliances Françaises du Kazakhstan, de Slovaquie et  

d’Afrique du Sud, Benjamin nous offrira une tournée  qui débutera en mars 2018. 

Aidé par I’acteur Jean Rochefort, Guizmo (chanteur de Tryo), Martin Garnet (bassiste de Renan 

Luce, Maxime Le Forestier, ...), Tom Milteau (batteur de Marc Lavoine, Carmen Maria Vega...) mais 

aussi Christophe Mali (Tryo) avec qui il chante « Statue du Maréchal de France », Benjamin n’en 

finit pas de surprendre  ... 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

21.03 środa/mercredi/ 18.00 
Warsztaty i degustacja win francuskich Podróż szlakiem burgundzkiego 
winiarstwa. 
 Zapisy (30 zł/osoba) do 16 marca: sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Atelier et dégustation de vins français « Voyage sur la route des vins de Bourgogne ». 
Inscriptions avant le 16 mars (30 zl/personne) : sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Biblioteka Romańska, Rynek 58, III piętro  
 

 
 
 

22.03 czwartek/jeudi  18.30  
"La Lycéenne" Georges'a Feydeau (wodewil - operetka w 3 aktach)  
w wykonaniu studentów filologii francuskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
"La Lycéenne" de Georges Feydeau (vaudeville - operette en 3 actes) par les étudiants de la philologie 
française de l’Université de Wroclaw 
Alliance Française, sala 35, Rynek 58 (wstęp wolny/entrée libre) 

 
 

Pan i Pani Bichu zamierzają wydać za mąż ich córkę Finette, 17 letnią licealistkę. Kandydatem na 
męża jest Saboulot, 47 letni profesor fizyki. Finette odmawia zgody na małżeństwo ponieważ jest 
zakochana w Apollonie Bouvard, młodym lecz ubogim malarzu, który pojawia się w domu 
dziewczyny w momencie podpisywania umowy małżeńskiej. Apollon i Finette robią wszystko aby 
przeszkodzić w podpisaniu umowy. Finette zostaje odesłana na pensję gdzie z innymi licealistkami 
doprowadza do rewolty… 
Wodewil-operetka, w której młode dziewczyny biorą w ręce broń i odrzucają zaaranżowane  
małżeństwa. 
 
Monsieur et Madame Bichu veulent marier leur fille, Finette, lycéenne de 17 ans à Saboulot, 
un professeur de physique de 47 ans. Finette refuse ce mariage : elle est amoureuse d’Apollon 
Bouvard,  jeune peintre désargenté, qui s’introduit dans la maison de la jeune fille au moment de la 
signature du contrat de mariage. Apollon et Finette font tout pour empêcher cette signature : 
Finette est renvoyée au pensionnat, où elle provoque la révolte des lycéennes… 
Un vaudeville opérette dans lequel les jeunes filles prennent les armes et refusent les mariages 
arrangés… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23.03 piątek/vendredi/10.00 
 

Koncert szkół  -  organizator Liceum nr 8 (wstęp wolny) 
Concert des écoles - organisateur Lycée nr 8 (entrée libre) 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 190 
Wstęp wolny – Entrée libre 

 
 
 

Dzieci z wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i młodzież licealna wystąpią na scenie z 

okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii : piosenka francuska, taniec, teatr w języku francuskim. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les enfants des écoles maternelles et primaires, les adolescents des lycées de Wroclaw  vont se 

présenter sur scène pour fêter la Journée Internationale de la Francophonie : chanson française, 

danse, théâtre en français. 
 

 
 
 
 
 

 
Fot. Koncert Szkół 2017 

 



 
23.03 piątek / vendredi/13.45 

 
Finał Turnieju gry w scrabble dla licealistów 

 
Tournoi de scrabble pour lycéens 

 
Eliminacje : Liceum nr 8, ul. Zaporoska 71  

Finał:  Alliance Française, Rynek 58 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.03 piątek/vendredi /19.00 
 

Recital gitarowy w wykonaniu Krzysztofa Pełecha 
Recital de guitare par Krzysztof Pełech 

W programie/Au programme: 

Grande Ouverture op.61 - Mauro Giuliani 
Asturias - Isaac Albeniz 

Recuerdos de la Alhambra - Francisco Tarrega 
Mazurka, Prelude, Scherzino, Danza Pomposa - Alexandre Tansman 

Danza e-minor, Danza Brasilera, Francesca's Waltz - Jorge Morel 
Danza del Altiplano -  Leo Brouwer 

Vals Peruano, Tema Negro - Jorge Cardoso 
Tonada por despedida - Jose Antonio Sanchez 

Santo Tirso - Roland Dyens 
Tango en Skai - Roland Dyens 

 

Wstęp wolny – Entrée libre 
Pałac w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/89 

 
 

 

 
fot. Łukasz Giza/V Records 

 

 
Krzysztof Pełech należy do elity gitarzystów klasycznych na świecie. Zapraszają go do współpracy 

wybitni kompozytorzy i gitarzyści, nagrywał m.in. dla BBC, ma na koncie 16 płyt. Regularnie 

uczestniczy w prestiżowych festiwalach muzycznych o międzynarodowym zasięgu. Brał udział w 

dwudziestu jeden konkursach, spośród których był laureatem szesnastu. W ankiecie „Gitarowy 

Top” ogłoszonej przez fachowy magazyn muzyczny „Gitara i Bas” Pełech został trzykrotnie 



wybrany najlepszym polskim gitarzystą klasycznym. Rocznie wykonuje ok. 60 koncertów zarówno 

solowych jak i z towarzyszeniem orkiestr kameralnych i symfonicznych. Jest pomysłodawcą i 

dyrektorem artystycznym odbywającego się od 1998 roku Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego  

Gitara+, a także inicjatorem i szefem Letniego Festiwalu Gitary w Krzyżowej. Od 2005 roku 

prowadzi klasę gitary w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł doktora sztuki. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Krzysztof Pełech, élu trois fois meilleur guitariste classique polonais, travaille avec les plus grands 

orchestres de Pologne. Il s’est produit dans presque tous les pays d’Europe, y compris en Allemagne 

avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, mais aussi aux Etats-Unis, au Brésil et en Afrique du 

Sud. 

Il a participé aux plus prestigieux festivals internationaux et joué aux côtés de célèbres musiciens 

tels que Jorge Morel, Jorge Cardoso, mais aussi de grands compositeurs comme Krzesimir Dębski ou 

Leszek Możdżer. 

Krzysztof Pełech est le fondateur et le directeur artistique du Festival de la Guitare, qui se déroule à 

Wroclaw depuis 1998. Il a obtenu son doctorat en arts musicaux à l'Académie de Musique de 

Bydgoszcz, où il organise régulièrement des master class. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.03/sobota/samedi 
 

Kolacja francuska, menu zaproponowane przez 
 szefa kuchni Hotelu Sofitel Piotra Nadolskiego 

     Zapisy (110 zł/osoba) do 16 marca: sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
 

Dîner gastronomique, le menu proposé par  
le chef de l’Hôtel Sofitel Piotr Nadolski 

                        Inscriptions avant le 16 mars (110 zl/personne) : sekretariat@alliance.wroclaw.pl 
Hotel Sofitel, ul. Św. Mikołaja 67 

 
MENU 

Amuse-bouche 
Saumon gravlax 

Entrée 
Ravioli d’agneau, sauce chimichurri 

Soupe 
Crème de betteraves rouges, nuage de crème fraîche au bleu 

Plat principal 
Blanc de poulet et risotto aux graines de tournesol, topinambur, chou-fleur  

et espuma de bacon 
Dessert 

Tapioca au lait de noix de coco et fruits de la passion 
...................................................................................................................................................................... 

Amuse-bouche 
Łosoś marynowany à la gravlax 

Przekąska 
Pierożki z jagnięciną w sosie chimichurri 

Zupa 
Krem z pieczonych buraczków, świeża śmietana, ser z niebieską pleśnią 

Danie główne 
Filet z kurczaka, risotto ze słonecznika, topinambur, kalafior i espuma z boczku 

Deser 
Kokosowa tapioka z marakują 

 

 
 
 
 
 
 



Projekcje filmów frankofońskich 
Projections de films francophones 

Biblioteka Romańska, Rynek 58, III piętro 
Wstęp wolny – Entrée libre 

 
06.03 wtorek/mardi/ 18.00 
HIPPOCRATE – Hipokrates, 2013, 1godz.42 min., reż. Thomas Lilti, obsada : Vincent Lacoste, Reda 
Kateb, Jacques Gamblin. 

Benjamin jest przekonany, że będzie wielkim lekarzem. Jednak kiedy zaczyna swój pierwszy staż na 
internie, nic nie dzieje się zgodnie z przewidywaniami. Zderzenie ze szpitalną rzeczywistością 
okazuje się trudnym wyzwaniem. Do tego pojawiają się problemy zawodowe, ogromna 
odpowiedzialność  i  konfrontacja ze swoimi lękami i tymi pacjentów.  

                                                            

 

HIPPOCRATE , 2013, 1h42, de Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin. 

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne 
dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la 
théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, 
est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses 
limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation 
commence. 

13.03 wtorek/mardi/ 18.00 
ELLE S’EN VA  - Bettie wyrusza w drogę, 2013, 1godz. 56 min., reż. Emmanuelle Bercot, obsada : 
Catherine Deneuve, Claude Gensac, Nemo Schiffman.  

W życiu sześćdziesięcioletniej Bettie nic się nie układa, porzuca ją kochanek, a rodzinna restauracja 
stoi na progu bankructwa. Załamana, nie wiedząc, co robić dalej, Bettie wsiada do samochodu i 
odjeżdża. To wzruszający i ciepły film o tym, co w życiu ważne: dojrzewaniu, miłości, 
odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. 



                                                                     

ELLE S’EN VA, 2013, 1h56, d’ Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve, Claude Gensac, Nemo 
Schiffman.  

Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier avec le 
restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de 
maison. Ce sera une échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala d’ex-miss 
France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être l’amour au bout du 
voyage… Un horizon s’ouvre à elle. 

 
20.03 wtorek/mardi/ 18.00 

 
LULU FEMME NUE – Lulu obnażona / Prawda o Lulu, 2013, 1godz.30, komedia dramatyczna, reż. 
Solveig Anspach, Obsada: Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac)  

Po kolejnej nieudanej rozmowie kwalifikacyjnej, Lulu zamiast wrócić do męża i trójki dzieci, daje 
sobie kilka dni wolności, które spędza sama nad morzem bez cienia poczucia win. Po drodze 
spotyka kilku niezwykłych ludzi, trzy kluczowe spotkania, które pomogą Lulu odnaleźć inną starą 
znajomość, którą straciła z oczu dawno temu : siebie samą.  

 
 

LULU FEMME NUE , 2013, 1h30, comédie dramatique, de Solveig Anspach, avec Karin Viard, Bouli 
Lanners, Claude Gensac : 

À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle et 
part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe très simplement. 
Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre projet que d’en profiter 



pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du 
monde : un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée 
harcelée par sa patronne… Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne 
connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Warsztaty dla dzieci „Naturalnie 
Zapisy (5 zł/osoba): 

Atelier pour enfants «
Inscriptions (5 

Alliance Française, Rynek 58, III piętro

Warsztaty „Naturalnie francuski” = „Le français au sens propre”

Żyjemy w świecie, w którym znajomość języków

o który coraz bardziej powinniśmy dbać.

świecie? Nasze zajęcia próbują dać odpowiedź na to pytanie łącząc w sobie te dwa istotne 

elementy: poznawanie języka francuskiego oraz kształtowanie świadomości ekologicznej u 

najmłodszych. Dzieci odkrywają język i piękno natury ucząc się pierwszych słów i zwrotów po 

francusku. Aby pokazać w prosty sposób, że wszystko można ponownie wykorzystać, dzieci same 

zbudują zabawki z bezpiecznych materiałów z odzysku, które będą mogły zabrać do domu. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Ateliers „Le français au sens propre” = „Naturalnie francuski” 

Nous vivons dans un monde où la connaissance des langues étrangères est indispensable. Nous 

vivons aussi dans un monde dont nous devons prendre de plus

enfants un meilleur avenir dans un monde meilleur ?

tentons de marier ces deux éléments : apprendre la langue française et éveiller la sensibilité 

écologique chez les plus jeunes. Ils découvriront la langue française et la beauté de la nature en 

apprenant leurs premiers mots et expressions en français.

tout peut être réutilisé, les enfants créeront des jouets avec des matières recyclées.

emporteront à la maison.  
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Warsztaty „Naturalnie francuski” = „Le français au sens propre” 

Żyjemy w świecie, w którym znajomość języków obcych jest niezbędna. Żyjemy również w świecie, 

o który coraz bardziej powinniśmy dbać. Jak zapewnić dzieciom lepszą przyszłość w lepszym 

świecie? Nasze zajęcia próbują dać odpowiedź na to pytanie łącząc w sobie te dwa istotne 

francuskiego oraz kształtowanie świadomości ekologicznej u 

Dzieci odkrywają język i piękno natury ucząc się pierwszych słów i zwrotów po 

Aby pokazać w prosty sposób, że wszystko można ponownie wykorzystać, dzieci same 

zbudują zabawki z bezpiecznych materiałów z odzysku, które będą mogły zabrać do domu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ateliers „Le français au sens propre” = „Naturalnie francuski”  

Nous vivons dans un monde où la connaissance des langues étrangères est indispensable. Nous 

vivons aussi dans un monde dont nous devons prendre de plus en plus soin. 

enfants un meilleur avenir dans un monde meilleur ? Nos ateliers essaient d’y répondre.  Nous 

tentons de marier ces deux éléments : apprendre la langue française et éveiller la sensibilité 

Ils découvriront la langue française et la beauté de la nature en 

apprenant leurs premiers mots et expressions en français. Pour montrer de manière simple que 

tout peut être réutilisé, les enfants créeront des jouets avec des matières recyclées.
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Dzieci odkrywają język i piękno natury ucząc się pierwszych słów i zwrotów po 

Aby pokazać w prosty sposób, że wszystko można ponownie wykorzystać, dzieci same 

zbudują zabawki z bezpiecznych materiałów z odzysku, które będą mogły zabrać do domu.  
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