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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE 

POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKAŃSKI 
 

■ Ambasada Meksykańskich Stanów Zjedno-

czonych w Warszawie patronowała kolejnym 

imprezom kulturalnym organizowanym w Polsce 

w ramach obchodów 200-lecia niepodległości 

Meksyku i 100-lecia Rewolucji Meksykańskiej. 

 

- W dniach 7-9 grudnia 2010 odbyły się w 

krakowskim kinie „Pod Baranami” pokazy filmów 

z cyklu „Fernández i Figueroa”. 

- 12 grudnia w Centralnym Basenie Arty-

stycznym w Warszawie zaprezentowano film do-

kumentalny „Amecameca” dotyczący pobytu Je-

rzego Grotowskiego w Meksyku. 

- 20 grudnia w warszawskim kinie Luna, 

w ramach przeglądu filmów latynoamerykańskich, 

wyświetlono film „El estudiante”, którego reżyse-

rem jest Meksykanin Roberto Giralta. Film ten w 

2009 roku otrzymał kilka nagród „Diosas de Pla-

ta”. 

- Wystawa zatytułowana „Moda i styl Ma-

jów – elita i dwór na wyspie Jaina (600-900 n.e.) 

była prezentowana w Państwowym Muzeum Ar-

cheologicznym w Warszawie do 15 stycznia br., 

po czym przeniesiono ją do Poznania do tamtej-

szego Muzeum Archeologicznego, gdzie została 

otwarta 27 stycznia br. 

- 28 stycznia br. w Filharmonii w Opolu od-

był się koncert pod batutą meksykańskiego dyry-

genta Michaela Meissnera. W dniu koncertu 

otwarto wystawę rzeźb artysty z Meksyku Jorge 

Gonzaleza Velazqueza.  

- W lutym br. w każdą sobotę w kinie Ki-

no.Lab w Centrum Sztuki Współczesnej w War-

szawie odbywały się poranki filmów meksykań-

skich przeznaczone dla dzieci. 19 lutego pokazano 

„Legendę z Nahuala”, 26 lutego – „Imaginum”. 

- Staraniem Ambasady Meksykańskich Sta-

nów Zjednoczonych i Centrum Studiów Latyno-

amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego zor-

ganizowano w dniach 22-26 marca br. cykl poka-

zów filmowych poświęconych czasom Rewolucji 

Meksykańskiej, dla uczczenia jej setnej rocznicy. 

Filmy zostały zaprezentowane w Auli Libertadores 

CESLA. Były to następujące filmy czarno-białe: 

- 22 marca – „Vámonos con Pancho Villa” 

(1935), reżyseria: Fernando de Fuentes, sce-

nariusz: znany poeta Xavier Villaurrutia; 

- 23 marca – „El compañero Mendoza” 

(1933), reżyseria: Fernando de Fuentes, 

- 24 marca – “El prisionero” (1933), 

reżyseria: Fernando de Fuentes; 

- 25 marca – “La negra Angustia” (1949), 

reżyseria: Matilde Landeta, scenariusz: Ma-

tilde Landeta na podstawie powieści Franci-

sco Rojasa Gonzaleza o tym samym tytule; 

- 26 marca – na zakończenie cyklu poka-

zów – „¡Qué viva México!” (1932), reżyse-

ria: Sergiusz Eisenstein. 

 

■ W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w 

Warszawie w dniach 22 i 23 grudnia 2010 r. wy-

stąpili gościnnie w spektaklu baletowym „Kopciu-

szek” Piotra Czajkowskiego tancerze latynoame-

rykańscy, którzy są pierwszymi tancerzami Royal 

Ballet w Londynie: Argentynka Marianela Núñez 

i Brazylijczyk Thiago Soares. Oboje występują 

w głównych rolach repertuaru baletowego Covent 

Garden. W warszawskim spektaklu „Kopciuszka” 

zatańczyli główne role. 

 

■ 11 stycznia 2011 r. w Teatrze Wielkim – Ope-

rze Narodowej w Warszawie odbyła się premiera 

opery Hectora Berlioza „Trojanie” w inscenizacji 

katalońskiego reżysera Carlusa Padrissy ze słynnej 

grupy „La Fura dels Baus” w Barcelonie. War-

szawska premiera została przygotowana w kopro-

dukcji z Palau de les Arts Reina Sofia z hiszpań-

skiej Walencji oraz z Teatrem Maryjskim z Peters-

burga. Opera „Trojanie” nigdy dotąd nie była w 

Polsce wystawiana. Katalończyk Carlus Padrissa 

zaproponował jej inscenizację w wersji futury-

stycznej, ale z „przymrużeniem oka”. Widzowie 

byli uczestnikami gry komputerowej. „Trojanie” 

są metaforą zniszczenia, które niesie ze sobą każda 

cywilizacja. Sami przegrywają z Grekami, zaraża-

jąc się wirusem, którego później przenoszą do kra-

iny szczęścia – Kartaginy. Infekują tamtejszych 

mieszkańców i potem udają się na Marsa, ucieka-
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jąc w ten sposób przez panującą wszechwładnie na 

Ziemi zarazą. 

 

■ W pierwszym kwartale 2011 roku Instytut Ce-

rvantesa w Warszawie zaprezentował interesujący 

program imprez: 

- 11 stycznia otwarto wystawę zatytułowaną 

„Młodzi artyści z Wysp Balearskich zainspirowani 

Chopinem”. Na wystawie zorganizowanej w hoł-

dzie Chopinowi w dwusetną rocznicę urodzin 

kompozytora zaprezentowano 55 prac młodych ar-

tystów, dla których inspiracją była partytura kon-

certu e-moll na fortepian i orkiestrę, opus 11 pol-

skiego kompozytora. Wystawie towarzyszył film 

dokumentalny w reżyserii Alixa Francois Meiera. 

- W dniach 12, 19 i 26 stycznia pokazano 

wybrane filmy jednego z najwybitniejszych arty-

stów hiszpańskiego kina – Luisa Buñuela. Pu-

bliczność obejrzała „Viridianę” (1961), „Anioła 

zagłady” (1962) oraz „Ostatni scenariusz. Pamięci 

Buñuela” (reżyserzy: Javier Espada i Gaizka Urre-

sti – 2008). 

- W okresie od 20 stycznia do 10 marca eks-

ponowana była wystawa „Marin. Fotografie z lat 

1908-1940”. Luis Ramón Marín (1884-1944) to 

jeden z czołowych fotoreporterów hiszpańskich 

XX wieku. Utrwalił na fotografiach ważne mo-

menty historyczne, społeczne i kulturalne z życia 

Hiszpanii minionego stulecia, których był wyjąt-

kowym świadkiem.  

Na wystawie pokazano ponad sześćdziesiąt 

jego prac zaskakujących naturalnością, precyzją 

i wyczuciem kompozycji. Odrestaurowaniem i di-

gitalizacją materiału fotograficznego zajęła się 

Fundacja Pablo Iglesiasa oraz Fundacja Telefóni-

ca. Salvador Clotas – prezes Fundacji Pablo Igle-

siasa uczestniczył w otwarciu wystawy i wziął 

udział w spotkaniu dyskusyjnym, które poprowa-

dził wspólnie z polskim dziennikarzem Stanisła-

wem Pruszyńskim. Wystawie towarzyszyła projek-

cja filmu dokumentalnego „Bohaterowie bez bro-

ni. Fotoreporterzy podczas hiszpańskiej wojny 

domowej”. 

Historia zdjęć fotograficznych Marina jest 

niezwykła. Przez wiele dziesięcioleci nikt nie wie-

dział o ich istnieniu, a postać autora odeszła w za-

pomnienie. Dopiero 15 lat temu przypadkowo na-

trafiono na zbiór prac Marina, które okazały się 

prawdziwym skarbem. Artysta pozostawił po sobie 

kilkadziesiąt tysięcy fotografii dokumentujących 

życie codzienne w Hiszpanii w pierwszych dzie-

sięcioleciach XX wieku: od prywatnego życia ro-

dziny królewskiej po żebraków na ulicach, od 

słynnych artystów i twórców po robotników, od 

walk bokserskich po dramat wojny domowej. 

- 13 stycznia oraz 8 marca miały miejsce 

spotkania poetyckie zatytułowane „Poetki w sie-

ci”, w których udział wzięły: Concha García, Ana 

Pérez Cañamares, Ewa Lipska i Julia Szychowiak. 

Tematem spotkań były treści zapisane w istnieją-

cym od 13 stycznia blogu poetyckim, który od-

wiedziło blisko 5 tysięcy internautów. Czytaniu 

wierszy towarzyszyła dyskusja na temat twórczych 

rezultatów pisania bloga poetyckiego. 

 

■ 31 stycznia w kawiarni „Czuły Barbarzyńca” 

w Warszawie odbyła się próba czytana dramatu 

„Słowa Boże” Ramona Marii del Valle-Inclana 

(tłumaczenie: Carlos Marrodán Casas). Była to 

pierwsza próba czytana z serii trzech, które zosta-

ną zrealizowane w 2011 roku w celu zaprezento-

wania teatru hiszpańskiego, zarówno klasycznego, 

jak i współczesnego w przekładach na język pol-

ski. 

 

■ 17 lutego, w cyklu „Drugim głosem” miało 

miejsce spotkanie „Roberto Bolaño, mit ponad 

granicami”, które zainaugurowało cykl literacki 

mający być hołdem dla niedawno zmarłych pisa-

rzy. Będą to spotkania, konferencje lub recitale. 

Chilijski pisarz Roberto Bolaño zmarł w 

Barcelonie w 2003 roku w wieku pięćdziesięciu 

lat. Mówi się o nim, że przetarł szlaki dla nowych 

prądów literackich XXI wieku. Jego ostatnia po-

wieść „2666”, którą wydano już po śmierci pisa-

rza, zdobyła uznanie międzynarodowe.  

W warszawskim spotkaniu, poświęconym 

Robertowi Bolaño, udział wzięli: Mercedes Mon-

many – przybyła z Hiszpanii eseistka i krytyk lite-

racki, pisarz Marek Bieńczyk, którego powieść 

„Tworki” została niedawno wydana w Hiszpanii 

oraz Nina Pluta – iberystka wykładająca historię 

literatury hispanoamerykańskiej na Uniwersytecie 

Pedagogicznym w Krakowie, tłumaczka (wspólnie 

z Tomaszem Pindlem) powieści Roberto Bolaño 

„Dzicy detektywi”. 
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■ 12 i 13 marca w Centrum Łowicka w Warsza-

wie odbyły się koncerty muzyki flamenco „Cante 

jondo y puro” w wykonaniu grupy „Arturo El Po-

laco – Peña Flamenca Triana” w składzie: Jose 

Parrondo- śpiew, Irene Alvarez i Marta Robles – 

taniec, Arturo „El Polaco” – gitara flamenco i kie-

rownictwo artystyczne. 

 

■ Kino hiszpańskie cieszy się w Polsce znacznym 

zainteresowaniem. Zwraca uwagę na tle innych ki-

nematografii, bo z jednej strony jest mocno osa-

dzone w problemach Europy, a z drugiej jest 

otwarte na świat. Agencja Mañana, która wspólnie 

z Ambasadą Hiszpanii w Warszawie oraz z Insty-

tutem Cervantesa zorganizowała tegoroczną jede-

nastą edycję „Tygodnia Kina Hiszpańskiego” (17-

24 marzec 2011 r.), bez większego kłopotu wybra-

ła 20 interesujących filmów do pokazania polskiej 

publiczności. W programie „Tygodnia” znalazło 

się dziesięć filmów fabularnych, składających się 

na sekcję „Nowe kino Hiszpanii” oraz sekcja kina 

baskijskiego. Na inaugurację „Tygodnia” wybrano 

„Hiszpański cyrk” Alexa de la Iglesii. Film ten, 

nagrodzony Srebrnym Lwem na Międzynarodo-

wym Festiwalu Filmowym w Wenecji, stanowi 

niekonwencjonalny komentarz do historii Hiszpa-

nii w XX stuleciu, od wojny domowej do śmierci 

generała Franco. Alex de la Iglesia jest szefem 

hiszpańskiej Akademii Filmowej i jednocześnie 

obrazoburczym reżyserem. Program tegorocznego 

„Tygodnia hiszpańskiego kina” objął jego autorską 

retrospektywę. Znalazły się w niej: czarna kome-

dia o poszukiwaniu Antychrysta w Madrycie pt. 

„Dzień bestii”, następnie „Kamienica w Madry-

cie”, czyli thriller i komedia o chciwości, a wresz-

cie film „Umrzeć ze śmiechu” – opowieść o 

dwóch komikach, którzy nienawidzą się z całego 

serca. Gościem „Tygodnia” był producent filmowy 

Luis Minarro, który wyprodukował dwa z prezen-

towanych filmów: „Moskitiera” i „Aita”, a ponad-

to wyreżyserował film dokumentalny o swoich ro-

dzicach „Familystrip”, również pokazany w pro-

gramie „Tygodnia”. Poza Warszawą „Tydzień 

hiszpańskiego kina” odwiedził sześć polskich 

miast: Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin 

i Gdańsk. 

 

■ 18 i 19 marca w Filharmonii Narodowej 

w Warszawie wystąpił hiszpański pianista Javier 

Perianes. Orkiestrą dyrygował Claus Peter Flor. W 

programie koncertu znalazły się utwory Grzegorza 

Fitelberga, Maurycego Ravela i Feliksa Mendels-

sohna. 

 

■ 21 marca, staraniem Instytutu Cervantesa oraz 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, odbył się, w sie-

dzibie SPP, wieczór poświęcony 35-leciu pracy 

translatorskiej tłumaczki literatury hiszpańskoję-

zycznej – Elżbiety Komarnickiej, połączony z pre-

zentacją powieści „Wydrzyj mi serce” meksykań-

skiej pisarki Angeles Mastretty (w przekładzie 

Elżbiety Komarnickiej).  

O książce mówiła poetka Krystyna Rodo-

wska, a o pracy translatorskiej – Ewa Zaleska, 

również tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii „Ka-

mień-Woda-Drzewo-Ziemia” autorstwa jubilatki. 

 

■ 24 marca miał miejsce wernisaż wystawy „Wy-

spy Kanaryjskie. Krajobrazy intymne”, na której 

pokazano prace malarskie Rufiny Santana oraz fo-

tografie Poldo Cebriana. Artyści są zafascynowani 

pięknem krajobrazu Wysp Kanaryjskich. W swo-

ich pracach próbują przywrócić różnorodności 

pejzażu, jego magię ukrytą za fasadą turystyczne-

go blichtru. Uzupełnieniem uroczystości otwarcia 

wystawy były recytacje wierszy poetów z Wysp 

Kanaryjskich oraz degustacja produktów regional-

nych. 

 

■ W styczniu 2011 wydawnictwo „Sonia Draga” 

w Katowicach opublikowało powieść hiszpańskie-

go autora Javiera Mariasa (59 lat) pt. „Twoja twarz 

jutro” w przekładzie Ewy Zaleskiej. Książka sta-

nowi pierwszą część obszernej trylogii. Zdaniem 

krytyków dzieło Mariasa to wybitna, metafizyczna 

powieść szpiegowska. Niektórzy uważają, że za-

sługuje na miano arcydzieła XXI wieku. Przez 

wiele lat postfrankistowska i postrepublikańska 

Hiszpania egzystowały w milczeniu obok siebie. 

Teraz staraniem Javiera Mariasa z poszarpanych 

fragmentów hiszpańskich dziejów powstała wielka 

opowieść o XX stuleciu. Autor powieści kusi czy-

telników podglądaniem agentów brytyjskiego wy-

wiadu M16 w akcji dzisiaj i 70 lat temu. 

Zwodzi ich okrutnymi epizodami z hiszpań-

skiej wojny domowej i walki wywiadów. Recen-

zent „Guardiana”, James Lasdun, widzi w trylogii 
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Mariasa kontynuację tradycji Cervantesa i Ster-

ne’a. Uważa, że wprawdzie jest odległa od dzisiej-

szych kanonów literatury anglosaskiej, ale za to 

bliska takim panoramom epok, jak „W poszukiwa-

niu straconego czasu” Prousta lub „Człowiek bez 

właściwości” Musila. Lasdun chwali Mariasa za 

erudycję i przyznaje, że znakomicie potrafił oddać 

zarówno mentalność hiszpańską, jak i brytyjską. 

Lasdun kończy swoją recenzję następującym 

stwierdzeniem: Ze swą jedyną w swoim rodzaju 

narracją, znakomitym przedstawieniem wątku mi-

łości i zagubienia, a także z ponurym humorem, 

jest to być może pierwsze autentyczne arcydzieło 

literackie XX wieku. Powieści Mariasa rozeszły się 

po świecie w łącznym nakładzie pięciu milionów 

egzemplarzy. Czytelnicy polscy z niecierpliwością 

czekają na przekład następnych tomów trylogii. 

 

■ W badaniach nad prekolumbijskimi kulturami 

Peru polscy archeolodzy mają silną pozycję. W 

2001 roku na prośbę archeologów z Uniwersytetu 

w Limie nasi naukowcy oznaczyli zasięg cmenta-

rzyska Tablada de Lurín na przedmieściach stolicy 

Peru, chociaż zadania tego nie podjęli się wcze-

śniej Amerykanie. Dziewięć lat później Peruwiań-

czycy zaprosili Polaków do pomiarów zespołu 

stanowiska koło Huarmey na północ od Limy. Za-

danie wykonała wspólna ekspedycja Instytutu Ar-

cheologii i Etnologii PAN oraz Instytutu Arche-

ologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

■ Carmen Romero – dyrektorka Międzynarodo-

wego Festiwalu Teatralnego w Santiago de Chile, 

który odbył się w styczniu-lutym br., zaprosiła 

polskie zespoły teatralne do udziału w tej imprezie 

obok najciekawszych zespołów z Europy.  

28 stycznia br. Teatr Rozmaitości z War-

szawy zaprezentował na festiwalu w Santiago 

spektakl „Oczyszczeni” (według Sarah Kane) 

w inscenizacji i reżyserii Krzysztofa Warlikow-

skiego, a następnie Teatr z Kielc pokazał „Samot-

ność pól bawełnianych” opracowany na postawie 

prozy Imre Kertesa. 

 

■ W dniach: 22 lutego br. w Sali Kongresowej w 

Warszawie, 23 lutego w Domu Muzyki i Tańca w 

Zabrzu i 24 lutego w hali Orbita we Wrocławiu 

wystąpili z trzema koncertami muzycy francusko-

argentyńskiej grupy „Gotan Project”, która wpro-

wadziła tradycyjne argentyńskie tango w świat 

nowej muzyki.  

Francuz Philippe Cohen Solal, Argentyń-

czyk Eduardo Makaroff oraz Szwajcar Christoph 

H. Müller grają razem od 1999 roku. Ich debiu-

tancki album „Revancha del Tango” podbił serca 

słuchaczy na całym świecie interesującą fuzją ar-

gentyńskiego tanga, muzyki „dub” i nowych 

brzmień. Muzyka „Gotan Project” stanowi ponad-

czasowy pomost pomiędzy różnymi tradycjami 

muzycznymi, kulturowymi i pokoleniowymi. Tę-

skne dźwięki akordeonu, fortepianu czy skrzypiec 

współbrzmią doskonale z elektronicznymi bitami, 

rytmami house’u i hip-hopu. Całość bazuje jednak 

na argentyńskim tangu. Drugi album grupy zatytu-

łowany „Lunático” z 2006 roku przyniósł jeden z 

najsłynniejszych utworów grupy – „Diferente”. 

W 2010 roku ukazał się trzeci, także przyjęty do-

skonale, album „Tango 3.0”. W tym albumie po-

jawił się gościnnie znany argentyński pisarz Julio 

Cortázar. Lektor przeczytał fragment jego powie-

ści „Gra w klasy” w utworze, któremu nadano ten 

sam tytuł. Muzycy sięgnęli po prozę Cortazara nie 

tylko z szacunku dla pisarza, ale również, dlatego 

że był on wielkim wielbicielem jazzu.  

Podczas nagrywania albumu „Tango 3.0” 

w Paryżu okazało się, że studio nagrań mieściło 

się w tej samej kamienicy, w której Cortázar spę-

dził ostatnie dni życia. 

 

■ Już wiadomo, że druga polska edycja francu-

skiego festiwalu „La Folle Journée” odbędzie się 

w okresie od 29 września do 2 października 2011 

pod nazwą „Tytani”. Bohaterami będą wielcy 

twórcy symfonii: Brahms, Liszt, Mahler i Ryszard 

Strauss. Zanim festiwal dotrze do Warszawy, po-

jawi się w Bilbao, Rio de Janeiro i w pięciu mia-

stach Japonii, wszędzie z udziałem polskiej orkie-

stry „Sinfonia Varsovia”. Festiwal „La Folle Jour-

née” w nietypowy sposób prezentuje muzykę kla-

syczną łącząc ją z atmosferą festynu. Odbywa się 

przez cały rok w wielu miejscach świata. 

 

■ 3 marca br. w Państwowym Muzeum Etnogra-

ficznym w Warszawie otwarto wystawę pod tytu-

łem „Mapuche: ziarno Chile”. To jedna z najważ-

niejszych imprez wystawienniczych w Warszawie 

w bieżącym roku. Zwiedzający mogą na niej obej-

rzeć ponad 300 obiektów: biżuterię, tkaniny, ce-
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ramikę, broń – przedmioty, których używali chilij-

scy Indianie. Mapuche, czyli lud ziemi (mapu zna-

czy ziemia) to naród wojowniczy, który najdłużej 

stawiał opór hiszpańskim konkwistadorom. Sytu-

acja ciągłej konfrontacji z potężnymi cywilizacja-

mi była wpisana w ich życie, najpierw opierali się 

Inkom i byli jedynymi, którzy potrafili stawić im 

skuteczny opór, a później długo walczyli z Hisz-

panami. Obecnie Mapuche mieszkają w środko-

wym Chile i jest ich około 600 tysięcy. Eksponaty 

na wystawę przygotowało Chilijskie Muzeum 

Sztuki Prekolumbijskiej, a jej prezentacji poza 

granicami Chile patronuje Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych tego kraju. Jak informuje dyrektor 

Państwowego Muzeum Etnograficznego w War-

szawie, które jest gospodarzem ekspozycji, poka-

zywane na wystawie obiekty muzealne reprezentu-

ją najwyższą klasę archeologiczną i etnograficzną. 

Uwagę zwraca przede wszystkim bogato 

zdobiona srebrna biżuteria (ogromne nausznice, 

pektorały, szpile, kolczyki, diademy) wykonywana 

ręcznie i noszona głównie w czasie ceremonii. 

Atrakcyjne są także tkaniny wytwarzane na pio-

nowych warsztatach typowych dla całego obszaru 

andyjskiego. Tkaniny zachowują swój unikalny 

charakter. Każda mówi coś o przeszłości, o kobie-

cie, która ją wykonała, ma swoją ikonografię i or-

namentykę, czyli język, którym przemawia.  

Oryginalne są również kolory, bo wytwarza-

jące tkaniny kobiety używają naturalnych barwni-

ków, więc uzyskują gamę barw całkowicie od-

mienną od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. 

Różnorodnością form uderza ceramika Mapuche. 

Jej kształty nie są prostą pochodną koła garncar-

skiego, bowiem modelunek wynika z umiejętności 

manualnej, której trzeba się uczyć przez długie lata 

praktyki. Wystawa opowiada o kulcie przodków, 

o kulcie zmarłych, o wojnach i wojownikach, pre-

zentuje wszystkie elementy związane z uprzężą, 

kulturą konia, która pojawiła się wśród Indian 

Mapuche wraz z przybyciem Hiszpanów. Wysta-

wie towarzyszy zbiór pism związanych z Ignacym 

Domeyką – polskim inżynierem-geologiem, który 

osiadł na stałe w Chile, podjął tam wieloletnią 

działalność naukową, był reformatorem tamtejsze-

go szkolnictwa, rektorem Uniwersytetu Chilijskie-

go w Santiago i obrońcą praw Indian Mapuche. 

Ciekawym elementem tej części wystawy są wy-

konane przez Domeykę rysunki przedstawiające 

Indian Mapuche, ich zwyczaje i środowisko. 

Wystawa dziedzictwa kulturowego Indian 

Mapuche pochodząca ze zbiorów Chilijskiego 

Muzeum Sztuki Prekolumbijskiej w Santiago de 

Chile po raz pierwszy odwiedza kraje europejskie. 

W Warszawie będzie eksponowana przez trzy mie-

siące, do 4 czerwca br. Ekspozycji towarzyszą od-

czyty, filmy, pokazy slajdów obrazujących bogatą 

przyrodę Chile oraz recytacje fragmentów poema-

tu epickiego „Araukania” uważanego w Chile za 

pierwsze ważne narodowe dzieło literackie. Recy-

tatorem jest poeta chilijski Elikura Chihuailaf po-

sługujący się językiem mapudungun. Program 2 

Polskiego Radia nadał 4 marca specjalną audycję 

poświęconą wystawie „Mapuche: ziarno Chile”. 

Ilustrację muzyczną audycji stanowiły nagrania 

chilijskiego zespołu muzycznego „Inti-Illimani”. 

Założony w 1967 roku przez studentów uniwersy-

tetu w Santiago zespół wykonuje tak zwaną nueva 

canción. Jest jednym z najpopularniejszych zespo-

łów w Chile, który po wieloletniej emigracji (w 

1973 roku po zamachu stanu generała Pinocheta 

udał się do Włoch) wrócił do kraju w 1986 roku. 

 

Dział opracowała Danuta Rycerz 


