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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE 

POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKAŃSKI 
 

■ Międzynarodowa Szkoła Filmowa i Telewi-

zyjna w San Antonio de los Baños na Kubie na-

wiązała współpracę z Mistrzowską Szkołą Filmo-

wą Andrzeja Wajdy w Warszawie. Współpraca 

będzie obejmowała wymianę wykładowców, stu-

dentów, wspólne warsztaty filmowe, praktyki stu-

denckie i inne formy wymiany. Szkoła w San An-

tonio de los Baños jest uczelnią, która kształci 

przede wszystkim młodzież z krajów Ameryki Ła-

cińskiej, Azji i Afryki.  

 

■ W kinie LAB. w Zamku Ujazdowskim w War-

szawie odbyły się w lutym br. pokazy dwóch fil-

mów Claudii Llosy: „Madeinusa” (2006) i „Gorz-

kie mleko” (2009). W obydwu filmach główne ro-

le zagrała peruwiańska aktorka Magaly Solier. Re-

żyser Claudia Llosa studiowała w Limie medio-

znawstwo, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych 

przeniosła się do Madrytu i tam odbyła studia fil-

mowe. Jest krewną znanego pisarza peruwiańskie-

go Mario Vargasa Llosy. Fabuła jej filmów oparta 

jest na legendach, wierzeniach i pieśniach peru-

wiańskich Indian. Film „Gorzkie mleko” zdobył w 

2009 roku nagrodę Złotego Niedźwiedzia na Mię-

dzynarodowym Festiwalu „Berlinale” w Berlinie. 

 

■ Od 22 lutego do 1 marca br. wybitni pianiści 

zjechali do Warszawy, aby uświetnić obchody 200 

rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Znalazł się 

wśród nich argentyński wirtuoz Nelson Goerner, 

wychowanek wybitnej pianistki Marii Tipo, prote-

gowany Marthy Argerich, laureat Międzynarodo-

wego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, 

który od kilkunastu lat często występuje w Polsce. 

26 lutego br. w Filharmonii Narodowej wykonał 

utwory Chopina na fortepianie historycznym, z 

towarzyszeniem „Orkiestry XVIII wieku” pod ba-

tutą Fransa Brüggena. 

 

■ 25 lutego br. w Teatrze Wielkim – Operze Na-

rodowej w Warszawie odbyła się premiera 

„Traviaty” Giuseppe Verdiego w reżyserii Mariu-

sza Trelińskiego i pod batutą hiszpańskiego dyry-

genta Miguela Gomeza-Martineza. Partię Violetty 

zaśpiewała Aleksandra Kurzak – polska sopranist-

ka należąca do grona najbardziej rozchwytywa-

nych polskich solistek operowych, która występuje 

z dużym powodzeniem m.in. w Metropolitan Ope-

ra w Nowym Jorku i w Royal Opera House Covent 

Garden w Londynie. 

 

■ W ramach promocji tłumaczeń tekstów drama-

tycznych autorów hiszpańskich Instytut Cervante-

sa w Warszawie umożliwił publikację nowej wer-

sji przekładu sztuki „Yerma” Federico Garcii Lor-

ki. Autorem nowego przekładu jest Carlos Marro-

dán Casas. Przedstawienia „Yermy” w nowym 

przekładzie odbyły się w dniach 5-7 lutego br. w 

Teatrze Studio w Warszawie. Reżyserem spektaklu 

był Wojtek Klemm. 

 

■ Instytut Cervantesa w Warszawie organizuje 

cykl wieczorów teatralnych pod hasłem „Teatro en 

la frontera” połączonych z lekturą tekstów drama-

tycznych autorów hiszpańskich. 18 lutego br. w 

Klubokawiarni Warszawa Powiśle (ul. Kruczkow-

skiego 38) odbyła się lektura sztuki „Tryby” („Los 

engranajes”) Raula Hernandeza Garrido. Sztuka 

otrzymała nagrodę Teatro Lope de Vega. Powstała 

w oparciu o opisane w prasie wydarzenie w Rosji 

po okresie „pierestrojki”. Podczas kłótni pewne 

małżeństwo zamordowało bliskiego przyjaciela, z 

którym miało spór. Tekst jest formą śledztwa, któ-

re ma zbadać przyczyny ludzkich zachowań. 

 

■ 24 i 25 lutego br. w Teatrze „Stara Prochownia” 

odbyła się próba czytana sztuki Ignacio del Morala 

pt. „Noc misia” („La noche del oso”). 

 

■ 26 lutego br. w Klubo-księgarni „Czuły Barba-

rzyńca” na ul. Dobrej 31 w Warszawie miał miej-

sce wieczór poezji hiszpańskiej zatytułowany 

„Półwysep w wierszach. Trzech hiszpańskich poe-

tów po trzydziestce” („Península en verso”). Byli 

to poeci: Vicente Llorente, Pepe Ramos i Joaquín 

Juan Penava. Na program wieczoru składała się 
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lektura wierszy i dyskusja. Spotkanie prowadził 

Juan Miguel López Merino. 

 

■ W Polsce znany jest bardziej jego brat – reży-

ser filmowy Carlos Saura. Ale Antonio Saura 

(1930-1998) jest w dziedzinie sztuk plastycznych 

artystą podobnej, światowej rangi. Wystawę jego 

litografii eksponuje w okresie 26 lutego – 18 

kwietnia br. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w 

Katowicach. Krytycy uważają Saurę za jednego z 

wybitniejszych malarzy i grafików hiszpańskich 

XX wieku. Był samoukiem. W dzieciństwie za-

chorował na gruźlicę kości i kilka lat musiał spę-

dzić przykuty do łóżka. W tym czasie podjął 

pierwsze próby malarskie. W 1952 roku wyjechał 

na kilka lat do Paryża i tam związał się z surreali-

stami. Jednak nie był zadowolony ze współdziała-

nia z André Bretonem i wkrótce wypracował swój

 własny styl. Zbliżył się do amerykańskiego „ac-

tion painting”, ale jego obrazy zawsze były bliższe 

rzeczywistości. Często odwoływał się do płócien 

hiszpańskich mistrzów (Velazqueza, Goi). Znany 

jest cykl jego dzieł zatytułowany „Ukrzyżowanie” 

(był eksponowany w 2003 roku w Krakowie), in-

spirowany „Ukrzyżowaniem” Velazqueza. Podob-

ne tematy wracały w jego grafikach, a także w li-

tografiach, które tworzył w paryskim Atelier Clot. 

Właśnie stamtąd, dzięki instytucji „Ars Camera-

lis”, przyjechało do Katowic 115 prac na papierze. 

Wśród nich był znany cykl ilustracji do dzieł 

Kafki oraz grafiki powstałe pod wpływem obra-

zów Goi. Wystawa w Katowicach została zorgani-

zowana w 80. rocznicę urodzin Antonio Saury. 

Artysta zmarł w hiszpańskim mieście Cuenca w 

1998 roku. 

 

Dział opracowała Danuta Rycerz 


