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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE  
POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKA ŃSKI 

 
■ 12 kwietnia 2012 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu wystąpili artyści kubańscy 
z widowiskiem noszącym nazwę „Pasión de Buena Vista”, które było połączeniem ży-
wiołowego tańca i pełnej temperamentu muzyki, pięknej scenografii i porywającej cho-
reografii. Wykonawcami byli wspaniali wokaliści, tancerze i muzycy. Większość z nich 
występowała kiedyś z legendarnym „Buena Vista Social Club”. Teraz śpiewali w zespo-
le między innymi Maida Grandeurs i Antonio Castro, którzy wcześniej pojawiali się 
u boku takich legendarnych artystów, jak Ibrahim Ferrer, Juan de Marcos i Compay Se-
gundo. Tancerze wywodzili się ze słynnego nocnego kabaretu Hawany „Tropicana”. 
Autorem znakomitej choreografii widowiska był Francisco Blanco Prada.  
 

� 
 
■ 22 kwietnia w hali ERGO ARENA w Gdańsku wystąpił ponownie w Polsce jeden 
z trzech słynnych tenorów, Hiszpan José Carreras z towarzyszeniem Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Artysta wykonał arie operowe, utwory ze 
znanych musicali oraz tradycyjne pieśni hiszpańskie i włoskie. Gościem specjalnym 
koncertu była polska artystka Edyta Górniak. 
 

� 
 
■ W kwietniu poznański zespół baletowy pod nazwą „Polski Zespół Tańca”, pod dy-
rekcją Ewy Wycichowskiej, uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Tańca w sta-
nie Paraná w Brazylii, w którym wzięły udział zespoły z osiemnastu krajów. Polski ze-
spół wystąpił w Kurytybie w sali Teatro Guaira ze spektaklem „Minus 2”, przygotowa-
nym przez choreografa z Izraela. 
 

� 
 

■ W dniach 16-18 kwietnia w Instytucie Cervantesa w Warszawie odbyła się impre-
za „Kultura baskijska w Polsce” zorganizowana przy współpracy z Baskijskim Instytu-
tem ETXEPARC. W programie imprezy miało miejsce spotkanie z pisarzami Harkai-
tzem Cano i Ricardo Arregim, w którym wzięła także udział Maria José Olaziregi Alu-
stiza – dyrektor w Instytucie Etxeparc ds. promocji i upowszechniania języka baskij-
skiego. Następnego dnia miał miejsce koncert muzyki baskijskiej, z którym wystąpił 
pianista Mikel Azpiroza oraz śpiewak i kompozytor Jabier Muguruza. Na zakończenie 
odbyła się sesja baskijskich filmów krótkometrażowych. 

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że polska poetka Barbara Stawiska Pirecka, 
wykładowca w Instytucie Iberystyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 
przygotowuje do wydania w Polsce antologię poezji baskijskiej we własnych przekła-
dach. 
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� 
 
■ 23 kwietnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Książki ustanowiony przez 
UNESCO w 1996 roku. To symboliczna data dla świata literatury, który obchodzi wte-
dy rocznicę śmierci Cervantesa, Inki Garcilaso de la Vega oraz Szekspira. 23 kwietnia 
w Hiszpanii wręcza się Nagrodę Cervantesa. W 2012 roku laureatem tej nagrody został 
chilijski poeta Nicanor Parra. Instytut Cervantesa w Warszawie świętuje dzień 23 kwiet-
nia zgodnie z tradycją katalońską i wręcza swoim gościom książki oraz kwiaty. 
 

� 
 
■ 10 maja w galerii „Ogród rzeźb Juana Soriano” w Owczarni-Podkowie Leśnej 
otwarto wystawę fotografii Fridy Kahlo zatytułowaną „Frida Kahlo – zdjęcia z jej al-
bumu”. Wystawa prezentowała fotografie z osobistych zbiorów artystki i była podzie-
lona na sześć działów: Rodzice Guillermo i Matilde, La Casa Azul, Pęknięte ciało, Mi-
łości, Fotografia, Oko Diega. Wystawa została zorganizowana staraniem Muzeum Fridy 
Kahlo w Coyoacán (México DF), Ambasady Meksyku w Polsce oraz Fundacji Juana 
Soriano i jej opiekuna Marka Kellera.  
 

� 
 
■ 21 maja Stowarzyszenie Pisarzy Polskich zorganizowało jubileusz literacki Krysty-
ny Rodowskiej – poetki i tłumaczki poezji latynoamerykańskiej. Wiersze laureatki i jej 
przekłady poezji hiszpańskojęzycznej przeczytał Adam Bauman. 
 

� 
 
■ Meksykańska „La Jornada” w dniu 27 maja zamieściła esej „Sonrisa transgresora” 
poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej. Autorem eseju jest Reyes Martínez 
Torrijos, który komentuje poezję polskiej autorki posługując się, wydaną w Meksyku, 
antologią pod tytułem „Poesía no completa”. Wyboru wierszy do tej antologii i prze-
kładu wierszy z języka polskiego na hiszpański dokonali Gerardo Beltrán – Meksykanin 
zamieszkały w Polsce i Hiszpan – Abel A. Murcía, również od wielu lat zadomowiony 
w naszym kraju. Wydawcą antologii jest prestiżowe meksykańskie wydawnictwo Fondo 
de Cultura Económica. Przedmowę napisała meksykańska pisarka Elena Poniatowska. 
Jest to już drugie wydanie antologii poezji Wisławy Szymborskiej w Meksyku. Twór-
czość polskiej poetki jest w tym kraju bardzo wysoko ceniona. 
 

� 
 
■ Równie dużym powodzeniem cieszy się w Meksyku, wydana w 2010 roku w Hisz-
panii, książka Artura Domosławskiego „Kapuściński non fiction”. Przekładu książki na 
język hiszpański dokonała Agata Orzeszek – Polka, zamieszkała na stałe w Barcelonie, 
która przetłumaczyła całą niemal twórczość Kapuścińskiego na hiszpański. 
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� 
 
■ 14 czerwca odbyło się w Warszawie inauguracyjne zebranie Stowarzyszenia Polsko-
Argentyńskiego. W programie, po wystąpieniu Ambasadora Argentyny, miał miejsce 
pokaz filmu „Argentyńska lekcja” w reżyserii Wojciecha Staronia. Spotkanie zakoń-
czono lampką argentyńskiego wina. 
 

� 
 
■ Warto zwrócić uwagę na dwie książki , które ukazały się w czerwcu br. na polskim 
rynku wydawniczym. Pierwsza z nich nosi tytuł „Kolumb. Historia nieznana”; jej auto-
rem jest Manuel Rosa, przekładu dokonała Marta Szafrańska Brandt, a wydało ją po-
znańskie wydawnictwo Rebis. Manuel Rosa powtarza w swej powieści teorię, że 
Krzysztof Kolumb był z pochodzenia Polakiem, synem polskiego króla Władysława III 
Warneńczyka, który nie poległ w bitwie pod Warną, tylko, uznawszy swą porażkę za 
karę boską za złamanie rozejmu, zrzekł się korony i na dobrowolnym wygnaniu chciał 
odpokutować za grzechy. W tym czasie na portugalskiej Maderze pojawił się tajemni-
czy rycerz nazywany „Henrykiem Niemieckim” i miał nim być właśnie polski król 
Władysław III. Jego tożsamość zidentyfikowała grupa polskich mnichów, która przyby-
ła na Maderę. Ów tajemniczy rycerz miał być ojcem żeglarza, którego świat zna pod 
fałszywym imieniem i nazwiskiem „Krzysztof Kolumb”. Syn Władysława przybrał ten 
pseudonim, by na zlecenie króla Portugalii Jana II Doskonałego udać się do Hiszpanii 
i sabotować jej odkrycia geograficzne.  
 

� 
 
■ Druga książka, o której chcemy poinformować, jest krótką powieścią hiszpań-
skiego autora Alberto Espinosy (ur. w 1973 r. w Barcelonie), zatytułowaną „Kim mogli-
byśmy być, gdybyśmy nie byli nami”, wydaną przez warszawskie wydawnictwo Alba-
tros w przekładzie Danuty Rycerz. Autor jest nie tylko pisarzem, ale także aktorem i re-
żyserem teatralnym i filmowym, pisze scenariusze filmowe i telewizyjne. Z wykształce-
nia jest inżynierem chemikiem. Wszechstronna działalność twórcza tego młodego czło-
wieka zasługuje na uwagę ze względu na wieloletnie, od wczesnych lat młodzieńczych, 
zmagania z chorobą nowotworową, z której dźwignął się mając 24 lata, po spędzeniu 
10 lat w szpitalach. Wtedy porzucił wyuczony zawód inżyniera i poświęcił się pracy ar-
tystycznej. Już w czasie studiów zaczął pisać sztuki dla teatru, a uwagę zwrócił jego 
utwór autobiograficzny „Los Pelones” („Łysi”) poruszający bolesny temat chorób no-
wotworowych u dzieci. Espinosa zyskał sławę jako aktor, a do jego najlepszych ról za-
licza się postać doktora Utrery w serialu telewizyjnym „Abuela de verano”, za którą 
otrzymał nagrodę dla najbardziej obiecującego aktora roku. Jako reżyser bywa nazywa-
ny „Almodovarem hiszpańskiego teatru”. Wydana w polskim przekładzie powieść 
„Kim moglibyśmy być, gdybyśmy nie byli nami” jest jego prozatorskim debiutem. To 
surrealistyczna, romantyczna, nasycona magią, miłością i marzeniami historia, nie po-
zbawiona pewnej dozy humoru, historia, której bohaterem mógłby zostać każdy z nas. 
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� 
 
■ W dniach 15-17 czerwca Instytut Cervantesa zorganizował w KinieLab w War-
szawie program „Kino w budowie”, na który składały się niezależne długometrażowe 
filmy latynoamerykańskie. Impreza odbyła się w Polsce po raz dziewiąty. Wyselekcjo-
nowane filmy były wcześniej prezentowane na festiwalach w San Sebastian i w Tuluzie, 
od których otrzymały pomoc finansową na etapie produkcji i postprodukcji. Następnie 
zostały przeznaczone do pokazania w różnych krajach przy wsparciu Instytutu Cervan-
tesa. W ten sposób trafiły do szerokiej publiczności. 

Pokazane filmy ilustrują zróżnicowane bogactwo produkcji filmowej Ameryki 
Łacińskiej, wielość gatunków, różnorodność tematów i charakteru reżyserii. Program 
„Kino w budowie” ma za zadanie łączyć osiągnięcia niezależnego kina latynoamery-
kańskiego z najnowszymi tendencjami narracji filmowej. 

Gościem „Programu” w Warszawie była María Laura Cali – odtwórczyni roli 
głównej i producentka argentyńskiego filmu „Cudzoziemka” („La Extranjera”) nagro-
dzonego Premio Signis na Festiwalu w San Sebastian. Reżyserem „Cudzoziemki” jest 
Fernando Díaz. 

Kalendarz pokazów filmowych „Programu” przedstawiał się następująco: 
15 czerwca: „Służąca” (La nana), reż. Sebastian Silva, Chile, 2009. 

16 czerwca: „Amorosa Soledad”, reż. Martín Carranza, Victoria Galardi, Argentyna, 
2008. 

„La Extranjera”, reż. Fernando Díaz, Argentyna, 2008. 

17 czerwca: „La Yuma”, reż. Florence Jaugey, Nikaragua, Meksyk, 2010. 

„Ilusiones ópticas”, reż. Cristian Jiménez, Francja, 2009. 

 
� 

 
■ 15 czerwca w Teatro Real w Madrycie odbyła się premiera opery “Koronacja Po-
ppei” (1643) Claudia Monteverdiego. Reżyserię spektaklu powierzono polskiemu arty-
ście Krzysztofowi Warlikowskiemu często zapraszanemu do współpracy przez teatry 
w krajach zachodniej Europy. Polski reżyser przeniósł akcję opery w lata 30. XX wieku. 
Okres międzywojenny, a więc czas rodzenia się systemów totalitarnych, stał się tłem dla 
akcji spektaklu. Warlikowski zbudował wyrazistą opowieść o ludziach żyjących w obli-
czu wszechogarniającego uczucia strachu. Inspiracją dla reżysera była w tym przypadku 
powieść Jonathana Littella „Łaskawe”, wyróżniona nagrodą Goncourtów i utrzymująca 
się na listach bestsellerów. Inscenizacja „Koronacji Poppei” Monteverdiego nie była 
pierwszą współpracą tego reżysera z Teatro Real w Madrycie. Rok temu wystawiał tutaj 
„Króla Rogera” Karola Szymanowskiego. 
 

� 
 
■ 22 czerwca w Muzeum Politechniki Warszawskiej otwarto wystawę „Kuba – Ame-
ryka Łacińska – Polska” prezentującą rezultaty badań i podróży pracowników Centrum 



 POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA  
 

Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 161-166 165 

Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Poli-
techniki Warszawskiej. Szczególne miejsce w ekspozycji zajmuje Kuba. W części wy-
stawy zatytułowanej „Kuba 2012” można zapoznać się z efektami aktualnych badań na 
Kubie przedstawicieli Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW oraz z dotychcza-
sowym dorobkiem CESLA UW w tej dziedzinie. 
 

� 
 
■ 23 czerwca Instytut Cervantesa w Warszawie obchodził Dzień Języka Hiszpań-
skiego – „El Dia E. La fiesta de todos que hablamos español”. Taka impreza odbywa się 
w 78 ośrodkach Instytutu Cervantesa w 44 krajach na pięciu kontynentach. Jej celem 
jest przypomnieć o międzynarodowym znaczeniu języka hiszpańskiego jako oficjalnego 
języka 21 krajów i drugiego na świecie pod względem liczby użytkowników, dla któ-
rych jest językiem ojczystym.  

W bieżącym roku gościem Instytutu Cervantesa w Warszawie była Kolumbia, 
kraj, który z 46 milionami mieszkańców i nieprzebranym bogactwem kulturowym przy-
czynia się w znaczący sposób do rozwoju języka hiszpańskiego we współczesnym 
świecie. Program obchodów przedstawiał się interesująco: 

22-23 czerwca miał miejsce koncert gitarowy w wykonaniu Łukasza Kuropa-
czewskiego, otwarto wystawę bibliograficzną zbiorów poświęconych kulturze Kolumbii 
oraz wystawę prac najmłodszych uczniów kursów językowych Instytutu Cervantesa 
w Warszawie. Następnie odbył się wieczór w hołdzie dla Gabriela Garcii Marqueza 
z okazji 30. rocznicy przyznania temu pisarzowi literackiej nagrody Nobla. Pokazano 
film dokumentalny o życiu GGM, a potem miało miejsce spotkanie z Carlosem Marro-
danem Casasem – tłumaczem jego dzieł na język polski. Spotkanie zatytułowano „Jak 
GGM brzmi po polsku i dla Polaków”. Na zakończenie uroczystości otwarto wystawę 
„Prekolumbijskie kultury Kolumbii” i zorganizowano wideokonferencję „Na żywo 
z Bogoty – wkład Kolumbii w rozwój języka hiszpańskiego”. Udział w wideokonferen-
cji wzięli przedstawiciele kolumbijskiej Akademii Języka, Międzynarodowego Uniwer-
sytetu Menédez Pelayo oraz Instytutu Cervantesa w Warszawie. 

Organizatorami imprezy byli: Instytut Cervantesa w Warszawie i Ambasada 
Kolumbii. 
 

� 
 
■ Kubański dziennik „Juventud Rebelde” zamieścił 18 czerwca artykuł Franka Pa-
drona informujący o utworach dramatycznych polskich autorów w repertuarze nieofi-
cjalnych zespołów teatralnych w Hawanie. I tak zespół „El Ciervo Encantado” wystawił 
sztukę Bogusława Schaeffera (1929) pt. „Próby dla siedmiu aktorów”, poruszającą pro-
blemy samotności człowieka, uczuć zawiści, braku przyjaźni i miłości. Przedstawienie 
reżyserował Carlos Pérez Peña, który był inicjatorem przedsięwzięcia i sam zagrał 
w spektaklu. Autor sztuki Bogusław Schaeffer wystąpił w wideokonferencji, która to-
warzyszyła przedstawieniu. 
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Drugim utworem Bogusława Schaeffera był „Kwartet dla czterech aktorów” 
wystawiony przez zespół „Aldeba” w reżyserii Ireny Borges. Sztuka prezentuje nurt te-
atru absurdu i zawiera krytykę współczesnego społeczeństwa. 

Zespół w Hawanie pod nazwą „Compañía del Cuartel” wystawił znaną sztukę 
Tadeusza Różewicza (1921) pt. „Kartoteka”. Reżyserowała Sahily Moreda. Przedsta-
wienie stało na wysokim poziomie i wzbudziło duże zainteresowanie u publiczności. 
Główną postacią sztuki jest typ anty-bohatera, który prezentuje swoją intymną codzien-
ność przeciwstawioną wojennemu bohaterstwu.  
 

� 
 
■ W okresie od 30 czerwca do 25 lipca, jak co roku, miał miejsce w Warszawie 
18. już Międzynarodowy Plenerowy Festiwal „Jazz na Starówce”, w którym obok arty-
stów z Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski, wystąpili muzycy hiszpańscy 
i latynoamerykańscy. Przez kilkanaście lat festiwal ten zgromadził ponad pół miliona 
słuchaczy, którzy mieli okazję podziwiać plejadę gwiazd współczesnego jazzu. W tym 
roku wśród wschodzących talentów zaprezentował się po raz pierwszy w Polsce kubań-
ski pianista Alfredo Rodriguez. Wydarzeniem były występy hiszpańskiego mistrza fla-
menco i jazzu Sergio Pamiesa. Na otwarciu festiwalu w dniu 30 czerwca zagrał wybitny 
pianista kataloński Xavier Dotras znany w wielu krajach europejskich ze swoich płyt 
z nagraniami muzyki jazzowej, rockowej i również klasycznej (nawet Bacha i Chopina). 
Międzynarodowa prasa muzyczna nazywa go „sensacją Katalonii”. Podczas koncertu na 
warszawskiej Starówce towarzyszyli mu kontrabasista Toni Pujol, perkusista César 
Martínez i znakomita wokalistka Carme Calana. Wcześniej Dotras zrealizował z nią in-
teresujący projekt złożony z albumu, koncertów i wizualizacji, poświęcony malarzowi 
Vincentowi van Goghowi. Podczas warszawskiego koncertu muzyk kataloński i jego 
trio wykonali kompozycje z ostatniej płyty zatytułowanej „Preludes”, zawierającej na-
grania zarówno jazzu, jak i utworów Bacha, Chopina, Billa Evansa, Michela Petruccia-
niego, Henry’ego Mancini i Enio Morricone. 
 

� 
 
■ Program 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile „Nowe Hory-
zonty”, który odbył się we Wrocławiu w dniach 19-29 lipca br., obejmował między in-
nymi prezentację kina latynoamerykańskiego. W pierwszych dniach festiwalu pokazano 
dwa filmy chilijskie: „Rok tygrysa” Sebastiana Lello oraz „Bestia z południowych kra-
in” Benha Zettina, które otrzymały główną nagrodę na ostatnim festiwalu Sundance. 
W sekcji konkursowej „Nowych Horyzontów” organizatorzy postawili na kino chilij-
skie, tak więc znalazły się tutaj: „Lato” José Luisa Torresa Leivy oraz „Od czwartku do 
niedzieli” Domingi Sotomayor. Poza tym odbył się retrospektywny przegląd twórczości 
wybitnego reżysera z Meksyku Carlosa Regadesa. Kino latynoamerykańskie zdobywa 
coraz większe uznanie w opinii światowej krytyki. 

 

Dział opracowała: Danuta RYCERZ 


