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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE  
POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKA ŃSKI 

M UZYKA – TANIEC  

■ 17 stycznia br. w programie II Polskiego Radia nadano z Krakowa, w cyklu „Opera 
rara”, koncertowe wykonanie dzieła Antonio Vivaldiego „Moctezuma”. Vivaldi to wło-
ski kompozytor okresu późnego baroku, który tworzył na przełomie XVII i XVIII wie-
ku. Krakowskie wykonanie jego dzieła było polską premierą. Partytura opery zaginęła 
na 270 lat i niedawno została odnaleziona. Libretto opowiada historię, której akcja toczy 
się w 1519 roku w czasie podboju Meksyku przez hiszpańskich konkwistadorów. Auto-
rem libretta jest Antonio de Salis. Oparł je na dziele „Historia podboju Meksyku”. 

Wykonawcami dzieła Vivaldiego byli: zespół „Mundo antiquo”, włoski dyrygent 
Federico Maria Sardelli i włoscy śpiewacy, a wśród nich baryton Hugo Galiardo w roli 
Moctezumy. 

� 

■ W dniach 22-28 marca br. odbył się w Warszawie 17. Wielkanocny Festiwal Lud-
wika van Beethovena – jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w stolicy. Obok 
znakomitych artystów o światowej sławie, którzy wystąpili w programie festiwalu, zna-
lazł się młody utalentowany dyrygent z Wenezueli Rafael Payare należący do grona 
świetnie zapowiadających się mistrzów batuty z tego kraju, laureat międzynarodowego 
konkursu Maiko Competition w Kopenhadze. Podobnie jak znany już polskiej publicz-
ności dyrygent wenezuelski Gustavo Dudamel, Payre też jest wychowankiem programu 
„El Sistema”, dzięki któremu kształci w Wenezueli, pod opieką państwa, utalentowana 
młodzież muzyczna.  

PLASTYKA  

■ Dla uczczenia 50. rocznicy powstania międzynarodowej organizacji artystów grafi-
ków ICOGRADA, w dniach od 19 do 27 kwietnia br., odbył się w Hawanie Festiwal 
Plakatu zorganizowany przez Hectora Villaverde, który studiował w Polsce. Imprezę 
otworzyła 19 kwietnia wystawa „Plakat polski – teraźniejszość i przyszłość” zainstalo-
wana w Hispanoamerykańskim Centrum Kultury w Hawanie (Malecón 13, esquina 
a Prado). Następnie, 22 kwietnia miało miejsce sympozjum zatytułowane „Rola plakatu 
we współczesnym świecie”, w którym wzięli udział przedstawiciele Polski, Kanady, 
Kostaryki i Kuby. Sympozjum było połączone ze sprzedażą plakatów i publikacji doty-
czących sztuki plakatu. 

23 kwietnia studenci wydziału sztuk plastycznych uniwersytetu w Kostaryce za-
prezentowali swoje prace na wystawie „Kogut znowu pieje. Dorobek sztuki plakatu 
w Kostaryce” urządzonej w Akademii Sztuk Pięknych San Alejandro w Hawanie. Na-
stępnego dnia, 24 kwietnia, w siedzibie redakcji czasopisma „Revolución y Cultura” 



 POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA  
 

Ameryka Łacińska, 1 (79) 2013, ss. 132-136 133 

pokazano plakaty studentów kanadyjskich z uniwersytetu w Quebec. Wystawa nosiła 
tytuł „Mity i legendy”. Natomiast wystawa prac artystów kubańskich zatytułowana 
„Doświadczenia projektowania graficznego na Kubie w latach 1959-1974” została 
otwarta 25 kwietnia w Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau w Hawanie. Autorem 
tej wystawy był Hector Villaverde. Wernisaż uświetnił występ zespołu „Nueva Trova”. 

Na zakończenie festiwalu w Galerii Villena należącej do Narodowego Związku 
Artystów Kubańskich miało miejsce wręczenie nagrody imienia Eduardo Muñoz Bachs 
2012 przyznawanej przez UNEAC. W trakcie tej uroczystości otwarto wystawę prac 
Rolando Oráa, który był laureatem tej nagrody w roku 2012. W Muzeum Narodowym 
Sztuk Pięknych w Hawanie odbyła się prezentacja wydawnictwa zatytułowanego „Gri-
tos de la pared”. 

FILM  

■ 31 stycznia br. kanał „Kultura” TVP pokazał „Argentyńską lekcję” – nagrodzony 
w wielu krajach film Wojciecha Staronia o ośmioletnim chłopcu, synu reżysera, który 
przyjechał z Polski do Argentyny i zaczął chodzić tam do szkoły. Spotkał tam dziew-
czynkę, dziesięcioletnią Marcię, córkę polskiego emigranta, która nigdy nie opuszczała 
swojego miasteczka o nazwie Azar, założonego sto lat temu przez Polaków. 

� 

■ W styczniu br. kanadyjski reżyser filmowy Philippe Falardeau kupił prawa do ekra-
nizacji książki Ryszarda Kapuścińskiego „Wojna futbolowa”. Zmarły sześć lat temu 
polski reporter opisał w tej książce kilkudniową wojnę między Salwadorem a Hondura-
sem z lipca 1969 roku. 

� 

■ Dużym zainteresowaniem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie 
(luty br.) cieszył się film chilijskiego reżysera Sebastiana Lelio pt. „Gloria”. Jest to 
opowieść o samotnej kobiecie po pięćdziesiątce, która nie ustaje w pogoni za szczęś-
ciem. Tytułową rolę zagrała Paulina García, której przyznano nagrodę za aktorstwo. 
Gloria jest od siedemnastu lat rozwódką, drobną, bystrą, odważną i pełną niewykorzys-
tanych talentów. Nikt nie potrafi jej sobie podporządkować, co dla Glorii może nawet 
wykluczać znalezienie sobie życiowego partnera. Film jest obrazem upartego dążenia 
szczęścia i do niezależności. Gloria swoim postępowaniem obala schematy, w które 
życie i widzowie chcieliby ją wtłoczyć. 

� 

■ 6 marca br. Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie, wspólnie z Biblioteką Publiczną 
imienia Zygmunta Jana Rumla w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe, zorganizowa-
ło pokaz filmu dokumentalnego „Andy 1817” w reżyserii dziennikarki Hanny Woys-
ław. Dokument jest poświęcony bohaterowi argentyńskiemu, generałowi San Martín 
i jego polskim żołnierzom, którzy w lutym 1817 przeszli przez szczyty Andów, by sto-
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czyć zwycięską walkę z Koroną Hiszpańską. Film przedstawia współczesną wyprawę, 
która przemierzyła ten szlak zwycięskiego generała. Reżyserka dokumentuje wszystkie 
trudy i niebezpieczeństwa wyprawy, a w tle obrazuje historię polskich żołnierzy, którzy 
po klęsce Napoleona wyjechali do Ameryki Południowej, aby tam walczyć o wolność 
i niepodległość innych narodów. Film „Andy 1817” jest realizacją międzynarodową, 
w której wzięli udział twórcy z Argentyny i z Polski. 

Po projekcji filmu miała miejsce dyskusja i rozmowa z Hanną Woysław. 

� 

■ W dniach 7-14 marca br. w warszawskim kinie Muranów odbył się 13. Tydzień Ki-
na Hiszpańskiego. Projekcje wybranych filmów miały również miejsce w Krakowie, 
Katowicach, w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. W tegorocznej edycji festiwalu 
filmy podzielono na trzy sekcje: nowe kino hiszpańskie, dokumenty oraz współczesne 
kino galicyjskie. 

W pierwszej sekcji obejrzeliśmy filmy zrealizowane w ciągu ostatnich 2-3 lat, 
czyli panoramę powstałego w Hiszpanii nowego kina. Były to filmy o różnorodnym 
charakterze: dla kobiet, dla nastolatków, dla miłośników thrillerów i komedii. Intrygo-
wał zwłaszcza film „Operacja Expo” – oparty na faktach thriller, którego akcja toczy się 
w latach 90. ubiegłego stulecia w Sewilli, w czasie przygotowań do Międzynarodowej 
Wystawy EXPO 1992 organizowanej z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Powołana 
do specjalnych zadań grupa musi oczyścić miasto z przestępców. Mamy tu do czynienia 
z klasyczną akcją, ale i z dylematami moralnymi: jakie granice może przekroczyć ta 
spec-grupa? Co się dzieje z ludźmi, którym w imieniu prawa pozwala się to prawo na-
ginać? 

Drugim interesującym, bardzo pogodnym filmem w sekcji nowego kina hiszpań-
skiego była komedia „Wybuchowa Carmina”, skłaniająca do refleksji opowieść o ener-
gicznej kobiecie, która dzielnie radzi sobie z życiowymi problemami, z nadużywającym 
alkoholu mężem i z niesfornymi dziećmi. Nagrodzona na festiwalu filmowym w Mala-
dze odtwórczyni roli głównej nie jest zawodową aktorką, tylko żoną reżysera. 

W sekcji dokumentalnej oglądaliśmy filmy o kobietach. Dwa z nich odsłaniały 
nieznane wątki z życia Evity Peron i Avy Gardner. Trzeci – pod tytułem „Żyć na ca-
łość” opowiadał o lesbijkach oraz o osobach transseksualnych mieszkających w Berli-
nie, Londynie i Madrycie. Bohaterki filmu walczą z silnymi stereotypami dotyczącymi 
orientacji seksualnej, ale nie oglądamy tu objawów cierpiętnictwa czy biegania po de-
monstracjach. Bohaterki są kreatywne, otwarte, uśmiechnięte, pomysłowo ubrane i swo-
im życiem pokazują, że są po prostu świetnymi kobietami. 

W sekcji kina regionalnego pokazano dwa filmy galicyjskie: „Crebinsky” 
i „18 spotkań przy stole”. Ten ostatni opowiadał o roli, jaką w hiszpańskiej kulturze od-
grywają wspólne posiłki. 

Organizatorami 13 Tygodnia Kina Hiszpańskiego byli: Agencja Mañana, Amba-
sada Hiszpanii oraz Instytut Cervantesa. 
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L ITERATURA  

■ W poprzednim numerze kwartalnika wspominaliśmy o obecności polskiej poetki 
Ewy Lipskiej na Międzynarodowych Targach Książki w meksykańskiej Guadalajarze 
(druga połowa listopada-początek grudnia 2012). Teraz podajemy więcej szczegółów 
o akcentach polskich na tej imprezie. W dniu 1 grudnia ubiegłego roku miała tam miej-
sce prezentacja tomu poezji Ewy Lipskiej opatrzonego hiszpańskim tytułem „Salida de 
emergencia”. Autorami przekładów i komentarzy są Abel Murcia i Angel Ortuño. Mek-
sykańskim wydawcą jest „Colección Versus” – Posdata Editores. W czasie spotkania 
z publicznością Ewa Lipska przeczytała kilka wierszy z antologii swojej poezji i poin-
formowała, że eksploruje w niej możliwości języka oraz gry fonetyczne i w ten sposób 
chce stworzyć własny świat poetycki. 

To samo wydawnictwo opublikowało tom poezji Wisławy Szymborskiej „Y ha-
sta aquí” („Wystarczy”). Przekładu wierszy dokonali Abel Murcia i Gerardo Beltrán. 
Prezentacja tomu wierszy Szymborskiej na Międzynarodowych Targach Książki w Gu-
adalajarze odbyła się również w dniu 1 grudnia 2012. Warto dodać, że październikowy 
numer z ubiegłego roku meksykańskiego czasopisma „POSDATA”, które obchodziło 
dziesięciolecia swego istnienia, został poświęcony polskiej laureatce Nagrody Nobla 
z 1996 roku. Zawiera między innymi informacje bibliograficzne o przekładach poezji 
Wisławy Szymborskiej na język hiszpański, które poniżej podajemy: 

- „Paisaje con grano de arena” (Krajobraz z ziarnkiem piasku) – antologia, 
tłumacze: Ana María Moix i Jerzy Wojciech Sławomirski; wydawnictwo 
Lumen, Barcelona, 1997; 

- „El gran número. Fin y principio y otros poemas”; tłumacze: Gerardo 
Beltrán, Abel Murcia, Xavier Ballester, Elżbieta Bortkiewicz, David 
Carrión, Carlos Marrodán Casas, Katarzyna Moloniewicz, wydawnictwo 
Hiperión, Madryt, 1997; 

- „Lecturas no obligatorias” (Lektury nadobowiązkowe”, proza wydana 
w Polsce w 1992 roku), tłumacz: Manuel Bellmunt Serrano, wydawnic-
two Alfabia, Barcelona, 2009; 

- „Instante” (Chwila”, wyd. w Polsce w 2002 roku); tłumacze: Gerardo 
Beltrán, Abel A. Murcia; wydawnictwo Igitur, Tarragona, 2004; 

- „Poesía no completa” – antología; tłumacze: Gerardo Belttrán, Abel 
Murcia; wstęp: Elena Poniatowska; wydawnictwo Fondo de Cultura 
Económica, Meksyk – I wydanie – 2002, II wydanie – 2008; 

- „Dos puntos” (Dwukropek”, wyd. w Polsce w 2005 roku), tłumacze: 
Gerardo Beltrán, Abel Murcia; wydawnictwo Igitur, Tarragona, 2007; 

- „Amor felíz y otros poemas” – antologia „Miłość szczęśliwa i inne 
wiersze”, wyd. w Polsce w 2007 roku; tłumacze: Gerardo Beltrán, Abel 
Murcia; wydawnictwo Bid & co. editor, Madryt, 2010; 
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- „Aquí” (Tutaj”, wyd. w Polsce w 2009 roku); tłumacze: Gerardo Beltrán, 
Abel A. Murcia (dwujęzyczny zbiór wierszy); wydawnictwo Bartleby, 
Madryt, 2009. 

� 

■ W lutym br.  wydawnictwo warszawskie MUZA opublikowało tom prozy „Niespo-
dziewane stronice” Julio Cortazara w wyborze i tłumaczeniu Marty Jordan i Iwony Kru-
peckiej. Książka jest zbiorem stronic odrzuconych przez autora, mało znaczących jego 
zdaniem fragmentów twórczości, które trafiają do rąk polskiego czytelnika prawie trzy 
dekady po śmierci pisarza. Zbiór składa się z rękopisów znalezionych w jakiejś komo-
dzie przez Aurorę Bernández – pierwszą żonę Cortazara, autora, którego „Gra w klasy” 
stała się jedną z najsłynniejszych i najbardziej rozchwytywanych powieści XX wieku. 
W świeżo wydanej książce jest tekst zatytułowany „Opowieść na tle wody”, który po-
chodzi z 1941 roku (Cortázar wtedy nie ukończył jeszcze 30 lat), znajdujemy tu frag-
ment „Książki dla Manuela”, który nie wszedł do ostatecznej wersji powieści, jest tu 
trochę prozatorskich drobiazgów z prasy hiszpańskojęzycznej, krótkie prozy z cyklów 
„Opowiadania o Łukaszu” i „O kronopiach i famach”, autokomentarze do „Gry 
w klasy”, zabawne opowiadanie „Rękopis znaleziony obok ręki”, dowcipne miniatury, 
jak np. ”Perypetie wody”, a wreszcie tekst „Dalszy ciąg dotyczy serii pytań”, który jest 
interesującym esejem o sile literatury, o powinności pisarza, o humanizmie, o własnej 
twórczości literackiej. 

� 

■ W dniach 27-28 lutego br. w ramach cyklu „Warsztaty kreatywnego pisania”, które 
organizuje Instytut Cervantesa w Warszawie, odbyły się zajęcia zatytułowane „Dusza 
powieści”. Poprowadził je pisarz meksykański David Toscana. Wcześniej był uczestni-
kiem „International Writers Program” na uniwersytecie Iowa oraz „Berliner Kunstler-
programm”. Jest laureatem wielu nagród, między innymi Premio José María Arguedas, 
Prix Antoine Artaud i Premio Colima. Opublikował do tej pory następujące tomy prozy: 
„Estación Tula”, „Lontananza”, „Duelo por Miguel Pruneda”, „Santa María del Circo”, 
„El Ejercito Iluminado”, „Los puentes de Konigsberg”, „El último lector” i „La ciudad 
que el diablo se llevó”. 

Plan warsztatów obejmował następujące punkty: – dyskusja o elementach nieo-
dzownych do skonstruowania powieści, porównanie powieści romantycznej z powieścią 
współczesną, a w praktycznej części warsztatów – analiza fragmentów powieści kla-
sycznych i współczesnych. Uczestnicy warsztatów mogli prezentować własne teksty, 
fragmenty powieści lub opowiadań.  
 

Dział opracowała: Danuta RYCERZ 


