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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE  
POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKA ŃSKI 

 

M UZYKA  

■ 2 lutego br. w Studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zorganizowano 
koncert muzyki iberoamerykańskiej pod hasłem „Wokół gitary”. Wystąpiła Polska 
Orkiestra Radiowa pod batutą José Marii Florencio i gitarzysta Łukasz Kuropaczewski 
jako solista. Dyrygent i kompozytor José María Florencio urodził się w 1962 roku 
w Belo Horizonte w Brazylii, studia dyrygenckie odbył w rodzinnym mieście i kontynu-
ował je w Julliard School w Nowym Jorku, potem w Wiedniu i w Warszawie pod 
kierunkiem Henryka Czyża. Występuje w wielu krajach, ale od szeregu lat dyryguje 
polskimi orkiestrami i jest aktywnym popularyzatorem muzyki brazylijskiej w Polsce 
oraz muzyki polskiej w Brazylii. Wybitny polski gitarzysta Łukasz Kuropaczewski 
często koncertuje za granicą, występuje jako solista, uprawia kameralistykę i jest 
wykładowcą prowadzącym lekcje mistrzowskie gry na gitarze. Program warszawskiego 
koncertu muzyki iberoamerykańskiej składał się z dwóch części. W pierwszej części 
wykonano następujące utwory: 
- César Guerro Peixo (kompozytor brazylijski): Suita na orkiestrę pt. „O Gato 

Malhado”. Utwór powstał z inspiracji powieścią Jorge Amado pt. „Historia 
prążkowanego kota i panny jaskółki”, która opowiada o niemożliwej miłości między 
kotem i jaskółką. 

- Joaquin Rodrigo (kompozytor hiszpański) – sławny „Concierto de Aranjuez” na 
gitarę z towarzyszeniem orkiestry. Jako solista wystąpił Łukasz Kuropaczewski. 

W drugiej części koncertu wykonano: 

- Heitor Villa Lobos (kompozytor brazylijski): Koncert na gitarę i małą orkiestrę 
napisany dla mistrza gitary André Segovii. Solistą był Łukasz Kuropaczewski. 

- Alberto Ginastera (kompozytor argentyński): Suita z baletu „Estancia”. 

 
■ 27 lutego br. w Teatro Real w Madrycie odbyła się premiera opery „Alcesta” Glucka 
w reżyserii polskiego artysty Krzysztofa Warlikowskiego. Przedstawienie zyskało 
pochlebne recenzje. 
 
■ 29 i 30 marca br. polski kompozytor Krzysztof Penderecki poprowadził dwa 
koncerty w stolicy Meksyku z Orkiestrą Filharmoniczną Narodowego Uniwersytetu 
Autonomicznego UNAM. Koncerty odbyły się w prestiżowej sali Nezahualcóyotl. 
W programie znalazły się utwory własne Pendereckiego, utwór nieznanego kompozy-
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tora czeskiego z XVIII wieku oraz Symfonia Antonina Dworzaka. Publiczność nagro-
dziła polskiego artystę gorącą owacją.  

TEATR  

■ Z okazji Światowego Dnia Teatru 30 marca w Narodowym Centrum Teatralnym 
w stolicy Meksyku miał miejsce spektakl przedstawiający doświadczenia i przeżycia 
więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Autorem scenariusza i reżyserem 
spektaklu był Iván Marín, który posłużył się tekstami pisarzy polskich (Tadeusza Bo-
rowskiego i Zofii Nałkowskiej) oraz autorów żydowskich, wśród których znalazły się 
teksty Szymona Laksa (spędził trzy lata w obozie, a jego syn André Laks mieszka 
obecnie w dzielnicy Coyoacán w stolicy Meksyku), a także teksty Primo Leviego 
z Włoch oraz Arta Schpiegelmana z USA i znanego pisarza  węgierskiego  Imre  Kerte-
sza.  
 
■ 31 marca br. Instytut Cervantesa zorganizował w księgarni „Czuły Barbarzyńca” 
w Warszawie czytanie performatywne w języku polskim sztuki „Obrączki dla damy” 
(„Anillos para dama”) przybliżające publiczności twórczość Antonia Gali.  

Antonio Gala to jeden z najważniejszych współczesnych autorów hiszpańskich 
– prozaik, poeta, dramaturg, scenarzysta i autor artykułów prasowych. Sztuka „Obrączki 
dla damy” jest komedią nawiązującą do zdarzeń historycznych. Opowiada o perypetiach 
Jimeny – żony bohatera narodowego Hiszpanii z XI wieku – Rodriga Diaza de Vivar – 
zwanego Cydem Walecznym (Cid Campeador) i opiewanego w pieśniach trubadurów. 
Owdowiała Jimena próbuje ułożyć sobie życie, ale ciężar wspomnień o Cydzie wiąże ją 
zbyt mocno z przeszłością... 

Lekturę sztuki wyreżyserował Reda Haddad, a wstępem opatrzyła Bogumiła 
Wyrzykowska. 

FILM  

■ W dniach od 28 stycznia do 11 lutego br. zaprezentowano w Instytucie Cervantesa 
w Warszawie cykl „Współczesne Kino Urugwajskie” obejmujący 4 filmy powstałe 
w latach 2003-2009. Pokaz otwierał film „Gigant” („Gigante”) opowiadający historię 
nieśmiałego pracownika ochrony zatrudnionego w jednym z supermarketów w Mon-
tevideo. Obserwując kamery, które monitorują sklep, zakochuje się w kobiecie pracują-
cej tam na stanowisku sprzątaczki. Wspaniałą kreację stworzył w filmie Horacio Ca-
mandule – aktor bazujący jedynie na gestach, bowiem odtwarzana przez niego postać to 
człowiek małomówny. Kolejno zaprezentowano filmy: „Papieska toaleta” („El baño del 
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papa”) oraz „Zły dzień na wędkowanie” („Mal dia para pescar”). Scenariusz tego ostat-
niego został oparty na opowiadaniu wybitnego pisarza urugwajskiego Juana Carlosa 
Onettiego pt. „Jacob y el Otro”, z którego dowiadujemy się o historii dwóch osobliwych 
podróżników przemierzających Amerykę Południową. Jeden z nich – Orsini – jest cy-
nicznym i pomysłowym impresario, a drugi – Jacob van Oppen – podstarzałym byłym 
mistrzem wolnej walki – „lucha libre”. Cykl pokazów urugwajskiego kina zamykał film 
„Podróż nad morze” („El viaje hacia el mar”) zrealizowany na podstawie opowiadania 
Juana José Morosoli pod tym samym tytułem. Akcja filmu rozgrywa się w miejscowo-
ści Minas latem 1903 roku. W lokalnym barze grabarz, sprzątacz ulicy i sprzedawca lo-
sów na loterię „Siete y Tres” czekają na znajomego, który ma ich zabrać samochodem 
w pierwszą w życiu podróż nad morze. 

Filmy urugwajskie charakteryzował wysoki poziom gry aktorskiej, reżyserii, 
zdjęć i dialogów, o czym świadczą liczne przyznane im nagrody państwowe i między-
narodowe. Pokazy w Warszawie zostały zorganizowane przez Ambasadę Urugwaju we 
współpracy z Instytutem Cervantesa. 
 
■ W dniach 20-27 marca br. w kinach Muranów i Luna w Warszawie odbył się XIV 
Tydzień Kina Hiszpańskiego. Jest to impreza cykliczna o zasięgu ogólnopolskim, która 
ma na celu prezentację i promocję współczesnego kina hiszpańskiego. Organizatorami 
imprezy są: Ambasada Hiszpanii w Warszawie, Instytut Cervantesa w Warszawie 
i w Krakowie oraz warszawska Agencja Promocji Mañana. Po zakończeniu pokazów 
w Warszawie kontynuowano je w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. 
Zakończyły się 10 kwietnia br. Na otwarcie Tygodnia w dniu 20 marca wybrano film 
„15 lat i 1 dzień” Gracii Querejety, jeden z najbardziej dyskutowanych hiszpańskich ob-
razów ostatnich dwóch lat, który zdobył siedem nominacji do nagrody Goya, został ob-
sypany nagrodami na festiwalu w Maladze i był hiszpańskim kandydatem do Oscara. 
Wprawdzie nie ma w nim ani wielkiej historii, ani wstrząsających dramatów, ale za to 
jest to ujmujący, zbudowany z realistycznych drobiazgów portret nastolatka, który 
ostentacyjnie buntuje się wobec wszystkich, bo nie potrafi pogodzić się z samym sobą. 
Recenzenci filmowi twierdzą, że Hiszpanie mają talent do portretowania skomplikowa-
nych problemów młodości. Świadczyły o tym kolejne filmy „Tygodnia”: „Syn Kaina” 
(reż. Jesus Monllao) i „Czarne diamenty” (reż. Miguel Alcantud). Pierwszy obrazował 
problemy utalentowanego nastolatka, który od towarzystwa rówieśników woli grę 
w ulubione szachy. Drugi pokazywał wyselekcjonowanych afrykańskich chłopaków, 
przed którymi europejscy specjaliści od piłkarskiego biznesu roztaczają wizję niezwy-
kłych sportowych karier, podczas gdy nie chodzi tu wcale o sport, tylko o nowy rodzaj 
niewolnictwa, bo niedoszli piłkarze trafiają na ulicę i żeby przeżyć, handlują narkoty-
kami i pracują jako prostytutki. 
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Twórcy hiszpańscy nie stronią od kina gatunków, ale jednocześnie mierzą się odważnie 
z nowymi zagadnieniami współczesności. W komediowo-sensacyjnym filmie „Porządni 
ludzie” (reż. Alejandro Marzoy) intryga stanowi odpowiedź na kryzys gospodarczy: 
dwóch mających kłopoty finansowe pięćdziesięciolatków znajduje paczkę z 10 kilo-
gramami heroiny, która może stać się kluczem do zdobycia bogactwa, ale również po-
wodem poważnych problemów. Groteskowe skutki „cyberświata” zaprezentował reży-
ser Lucas Figueroa w filmie „Viral”. Czarną komedią były „Klejnoty Evity” (reż. Edu-
ardo Cortes) opowiadające o jubilerskiej intrydze z lat pięćdziesiątych ubiegłego stule-
cia, w którą zamieszani byli między innymi generałowie Peron i Franco. Film „Las” 
(reż. Oscar Aibar) to połączenie dramatycznej historii z elementami fantastyki. Jego ak-
cja rozgrywa się w czasach hiszpańskiej wojny domowej i jednocześnie ukazuje tajem-
niczą świetlistą bramę prowadzącą do innego, lepszego i bezpieczniejszego świata. 
Wśród zaprezentowanych filmów nie brakowało także historii miłosnych. Były to fil-
my: „Nie zrywa się kwiatów” (reż. Paul Ortiz), „Ach, ta dzisiejsza miłość” (reż. Gabriel 
Ochoa) i „Sztokholm” (reż. Rodrigo Sorogoyen). 

Powtarzany co roku w Polsce „Tydzień Filmów Hiszpańskich” cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem, zwłaszcza młodej, widowni. 

WYSTAWY  

■ Od połowy stycznia do połowy lutego br. w galerii przy ulicy Gałczyńskiego 3 
w Warszawie, która jest podporządkowana warszawskiej „Zachęcie”, eksponowano wy-
stawę pięciu młodych artystów z Brazylii zatytułowaną „Brasil – Arte e Musica”. Pre-
zentujący tutaj swoje prace młodzi twórcy działają na pograniczu sztuk wizualnych 
i muzyki. Są to: Larisio Redondo, Carmen Miranda, Arnoldo Diaz Batista (założyciel 
grupy „Os Mutantes”, która uprawia tzw. tropikalizm), Liliana Faleiros i Fabiano Cabe-
lo (poeta i muzyk). Wystawa była prezentowana równolegle z inną wystawą z Brazylii, 
którą urządzono w Galerii Narodowej „Zachęta” od połowy grudnia 2013 do końca lu-
tego 2014. Pisaliśmy o niej w numerze 3-4 (81-82) 2013 naszego kwartalnika. 
 
■ Od 6 marca br. prezentowano w salach Instytutu Cervantesa w Warszawie wystawę 
zatytułowaną „Szkice z Hiszpanii”, obejmującą fotografie Mariana Maurizio Abramo-
wicza pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Artysta ten 
(1905-1996) – agronom i taternik, był polskim uchodźcą, który w czasie drugiej wojny 
światowej osiadł wraz z żoną w Hiszpanii i wybrał ten kraj na swoją drugą ojczyznę. 
Jego wykonane na półmatowym papierze o kremowym podłożu fotografie ukazują 
Hiszpanię lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, oglądaną oczami obcokra-
jowca. Wystawa została wzbogacona o dział będący hołdem dla żony autora – Jadwigi 
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Abramowicz oraz o dokumenty i kilka przedmiotów codziennego użytku pochodzących 
z domu Abramowiczów. 
 
■ 17 marca br. w stolicy Ekwadoru Quito otwarto wystawę pod tytułem „Ubiór nie-
zwykły”, którą przygotowało Państwowe Muzeum Etnograficzne  w  Warszawie w celu 
promowania polskiej kultury ludowej. Wystawa prezentowała wielką różnorodność, bo-
gactwo i mistrzostwo wykonania strojów polskiej wsi z wielu regionów kraju. 

L ITERATURA  

■ W marcu br. wydawnictwo „Świat Książki” opublikowało powieść hiszpańskiego 
autora Antonio Muñoza Moliny pt. „We mgle czasów”, w przekładzie Marii Boberskiej. 
Antonio Muñoz Molina (ur. 1956) zdobył rozgłos w latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego stulecia powieściami „Zima w Lizbonie” i „Jeździec polski” oraz felietonami 
w „El País”. W Polsce wydano obie wymienione powieści. Jego nowa książka „We 
mgle czasów” wpisuje się w nurt literatury poświęconej hiszpańskiej wojnie domowej, 
któremu początek dał sukces utwór pt. „Żołnierzy spod Salaminy” Javiera Cercasa w 
2011 roku. „We mgle czasów” jest powieścią o imponującej objętości, liczy sobie aż 
800 stron, na których autor próbuje przedstawić obraz Hiszpanii lat trzydziestych XX 
wieku. Krytycy przywołują tu takich autorów jak Marcel Proust czy Lew Tołstoj. 

W powieści Muñoza mamy z jednej strony do czynienia z wątkiem romanso-
wym: autor – narrator opowiada o swoim bohaterze, dobiegającym pięćdziesiątki ma-
dryckim architekcie, który już w październiku 1936 roku znajduje się na emigracji 
w Stanach Zjednoczonych i tam wspomina swoją niedawną przeszłość, żonę i dzieci, 
które pozostawił w podmiejskim domu poza linią hiszpańskiego frontu, gdy tymczasem 
miłością jego życia jest o 20 lat młodsza Amerykanka, ta jednak porzuca go w drama-
tycznych okolicznościach. Z drugiej strony na ostatnich 300 stronach powieści autor 
z troską i bólem opisuje nasilającą się w hiszpańskiej wojnie domowej obustronną 
przemoc, głupotę propagandy, degrengoladę republiki, ślepy lewicowy terror niweczący 
szanse obrony przed napierającymi frankistami i terrorem prawicy. Recenzenci uważa-
ją, że powieść „We mgle czasów” jest książką chwilami piękną, a chwilami ułomną, 
stroniącą od przekazywania łatwych rozwiązań i nie podającą żadnej skutecznej recepty 
na rozwiązanie tragicznego bratobójczego konfliktu. 

RÓŻNE 

■ 23 marca br. ukazał się dodatek tygodniowy „Semanal“ (nr 994) do meksykańskiego 
dziennika „La Jornada“ poświęcony w części kulturze polskiej. Publikację zatytułowano 
„Polonia, Letra y Cultura”. Złożyły się nań następujące materiały: 
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- ogólna prezentacja w krótkim eseju Ewy Agaty Balacińskiej, która wypowiada po-
gląd, że od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej kultura polska rozwija 
się dynamicznie i nowocześnie, co obrazuje następny w kolejności artykuł, którego 
autorem jest Fernando Villagómez – Meksykanin zamieszkały od dziesięcioleci 
w Polsce. Villagómez informuje meksykańskich czytelników, że z okazji siedem-
dziesiątych urodzin Lecha Wałęsy na ekrany polskich kin wszedł film Andrzeja 
Wajdy „Wałęsa – Człowiek z nadziei” zrealizowany na podstawie scenariusza Janu-
sza Głowackiego. Przy sposobności przedstawia krótki zarys twórczości Wajdy 
i Głowackiego oraz opisuje sylwetkę aktora Roberta Więckiewicza kreującego 
w filmie rolę Wałęsy. Ponadto Villagómez omawia twórczość filmową Juliusza Ma-
chulskiego i jego ostatni film „Ambassada”. Po informacjach poświęconych filmowi 
znajdujemy w artykule wzmiankę o przyznawanej od 1997 roku w Warszawie na-
grodzie literackiej NIKE, którą w 2013 roku otrzymała Joanna Bator za powieść 
„Ciemno. Prawie noc”. 

- W części poświęconej literaturze znajdziemy także wiersze Ewy Lipskiej i Wisławy 
Szymborskiej, które przełożyli na język hiszpański Abel Murcía Soriano i Gerardo 
Beltrán, a także dwa krótkie opowiadania Sławomira Mrożka. 

- W dziale zajmującym się muzyką autor artykułu omawia obchodzone w Polsce 
osiemdziesięciolecie urodzin Krzysztofa Pendereckiego i zorganizowany z tej okazji 
festiwal (w dniach 17-23 listopada 2013) poświęcony twórczości kompozytora. 
W części poświęconej teatrowi znajdujemy krótkie omówienie działań reżysera 
Grzegorza Jarzyny. 

- Całość podsumowuje obszerny artykuł Ewy Agaty Balacińskiej pt. „Polonia, Letra 
y Cultura”. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: http://www.jornada.-
unam.mx/2014/03/23/sem-cara.html. 

■ W czerwcu 2014 odbędzie się w Polsce, we wsi Wilamowice, międzynarodowy kon-
gres poświęcony zagadnieniu rewitalizacji języków zagrożonych wyginięciem. Jedną 
z organizatorek tego kongresu jest dr Justyna Olko – historyk, etnolingwista, badaczka 
języka Indian Azteków – nahuatl. Panuje przekonanie, że przed konkwistą język ten 
pełnił rolę „lingua franca” na terenie Ameryki Środkowej. Dr Olko jest wykładowcą 
w zakładzie „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Kongres w Wilamowicach 
będzie poświęcony ochronie języków mniejszości nie tylko w Ameryce Środkowej, ale 
w wielu krajach świata (w Polsce należy do nich np. język Łemków). 
 

 
Dział opracowała: Danuta RYCERZ 


