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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE  
POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKA ŃSKI 

 

M UZYKA – TANIEC  

■ W dniach 15-22 lipca 2013 roku miała miejsce 22. edycja festiwalu Warsaw Sum-
mer Jazz Days. W programie imprezy znalazła się amerykańska awangarda, kosmiczny 
pop i flamenco. Wśród gwiazd światowego jazzu wystąpił m.in. Antonio Sánchez – 
meksykański perkusista młodego pokolenia, o którym „New York Times” napisał, że to 
„as polirytmii, czuły na subtelne zmiany nastroju”. Antonio był trzykrotnym laureatem 
nagrody Grammy. Natomiast flamenco reprezentował światowej sławy hiszpański gita-
rzysta Paco de Lucía, który wystąpił w warszawskiej Sali Kongresowej wzbudzając 
prawdziwy entuzjazm u publiczności. Artysta ten jest jednym z najciekawszych gitarzy-
stów naszych czasów, potrafi przekraczać granice gatunków i zabiera słuchaczy do 
świata klasyki, jazzu, a nawet popu i rocka. Jest jednym z tych, którzy rozpoczęli nowy 
rozdział w historii muzyki gitarowej. Urodził się w 1947 roku w Algeciras w południo-
wej Hiszpanii. Jego ojciec Antonio, który był wybitnym gitarzystą, podarował chłopcu 
pierwszą gitarę, kiedy ten miał pięć lat. Był jego nauczycielem i dbał o wykształcenie 
muzyczne chłopca. Przez lata błyskotliwej kariery Paco de Lucia nagrał 25 płyt, otrzy-
mał setki nagród, wprowadził do muzyki wiele innowacji, co sprawiło, że zyskał świa-
tową sławę. 
 
■ Pianistki Maria João Pires z Portugalii i Martha Argerich z Argentyny były dwiema 
gwiazdami tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu „Chopin i jego Europa” (15 
sierpnia – 1 września 2013 roku).  

Maria João Pires to znakomita, subtelna w swoich interpretacjach artystka. 
Wystąpiła z dwoma koncertami: pierwszy raz w koncercie kameralnym zagranym w 
duecie z wiolonczelistą brazylijskim Antonio Menesesem (jednym z członków legen-
darnego tria Beaux Arts), zaś drugi koncert dzieliła z 18-letnim Janem Lisieckim – 
obiecującym pianistą polsko-kanadyjskim. Maria João Pires wykonała IV koncert G-dur 
Beethovena, zaś Jan Lisiecki – III koncert c-moll tegoż kompozytora. Martha Argerich 
zaprezentowała się porywająco w III koncercie fortepianowym Sergiusza Prokofiewa. 
Jej przyjaciel i partner artystyczny, brazylijski pianista Nelson Freire wystąpił w drugiej 
części koncertu z utworami Chopina. 

W Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie odbył się pokaz filmu „Bloody 
Daughter” zrealizowany przez córkę Marthy – Stephanie Argerich, która opowiada 
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w nim o swoich relacjach z matką i przedstawia problemy wynikające z tego, że Martha 
– artystka łączyła aktywne życie zawodowe z obowiązkami macierzyńskimi. 

Nowością w programie tegorocznego festiwalu „Chopin i jego Europa” był 
występ dobrze znanego polskiej publiczności artysty z Argentyny Nelsona Goernera, 
który z grupą czterech polskich muzyków wykonał kwintet na fortepian z towarzysze-
niem skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu kompozytora Józefa Nowakowskiego 
(1800-1865). Był to starszy o 10 lat przyjaciel Chopina ze Szkoły Głównej Muzyki, któ-
ra działała w Warszawie w dawnym klasztorze Bernardynek na Krakowskim Przedmie-
ściu. Nowakowski często przebywał w Paryżu, ale na stałe pozostał w Polsce jako pro-
fesor Instytutu Muzyki. Był w stałej łączności korespondencyjnej z Chopinem i wyko-
nywał w Warszawie jego utwory. 

 
■ W dniach 21-25 sierpnia 2013 roku w Płocku miał miejsce Nadwiślański Festiwal 
Folkloru „Vistula Folk Festival”, w którym wzięły udział zespoły z sześciu krajów: z 
Polski, Słowacji, Białorusi, Rumunii, Meksyku oraz Indonezji. 
 
■ 14 września 2013 roku w sali Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpiła z reci-
talem śpiewaczka z Peru Priscilla Navarro. Koncert zorganizowano w ramach cyklu 
„10-lecie koncertów na Zamku”. Patronem koncertu była Ambasada Peru w Polsce. 
 
■ W dniach od 20 do 28 września 2013 roku odbył się w Warszawie kolejny 56. Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. W programie tej pre-
stiżowej imprezy znalazła się tym razem muzyka współczesna z krajów Półwyspu Ibe-
ryjskiego. 21 września wykonano „Libro de las estancias” Hiszpana Josego M. Sanche-
za-Verdu. Jest to dzieło wokalne, instrumentalne, elektroniczne, świetlne i przestrzenne, 
przeznaczone na kontratenor (Carlos Mena) i głos arabski (Marcel Peres), dwa chóry 
i grupy instrumentów, w tym wynaleziony przez kompozytora instrument o nazwie au-
rophon (gongi i tam-tamy z umieszczonymi w pobliżu głośnikami pobudzającymi je do 
drgań). 

José M. Sánchez-Verdu pochodzi z Andaluzji. Stworzył utwór, którego punk-
tem wyjścia jest jego rodzinny region będący mieszanką wielu kultur, w tym arabskiej 
i zachodnioeuropejskiej. 

25 września warszawska publiczność miała okazję posłuchać muzyki współ-
czesnej z Portugalii. Była to opera zatytułowana „A Laugh to Cry” kompozytora Mi-
guela Azguime, utwór na dwa soprany, bas, dwoje narratorów, zespół instrumentalny, 
live electronics i rozbudowaną wideoscenografię. Odnosi się do odwiecznych proble-
mów i dylematów, z którymi zmaga się ludzkość. Kompozytor Miguel Azguime jest au-
torem tekstu, koncepcji wykonania, inscenizacji i występuje jako recytator. 
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■ 16 października 2013 roku  z inicjatywy Ambasady Meksyku w Warszawie zorgani-
zowano, z okazji 203 rocznicy niepodległości Meksyku, koncert symfoniczny w Studiu 
koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wystąpiła Polska Or-
kiestra Radiowa pod batutą Łukasza Borowicza z udziałem solistów cieszących się 
międzynarodowym uznaniem. Byli to: pianista polski Józef Olechowski, który osiadł na 
stałe w Meksyku oraz meksykańscy śpiewacy: mezzosopran Encarnación Vázquez, te-
nor José Luis Ordoñez i baryton Carlos Sánchez. W programie koncertu znalazły się 
arie z oper Giuseppe Verdiego, arie z zarzueli Pabla Sorozabala i Federico Moreno Tor-
roby oraz pieśni kompozytorów hiszpańskich i latynoamerykańskich. 
 
■ Paulo Szot – brazylijski baryton polskiego pochodzenia znalazł się w obsadzie ope-
ry „Nos” Dymitra Szostakowicza. Jest to dzieło oparte na pełnym absurdalnego humoru 
opowiadaniu Gogola. Operę wystawiła Metropolitan Opera w Nowym Jorku w reżyserii 
Dymitra Kentridge’a. 26 października 2013 roku w Teatrze Studio w Warszawie miała 
miejsce bezpośrednia transmisja tego spektaklu. 
 
■ Jazzowa Jesień w Bielsku Białej pod nazwą „Jazz Świata” jest organizowana co ro-
ku w listopadzie przez wybitnego artystę-trębacza Tomasza Stańko. W programie tego-
rocznej 11 edycji festiwalu znaleźli się artyści z Ameryki Łacińskiej: brazylijska pia-
nistka, wokalistka i kompozytorka Eliane Elias – porównywana do największych 
gwiazd bossa novy i jazzu oraz kubański pianistka David Virelles. Ten pochodzący 
z muzycznej rodziny artysta zaczął naukę od klasyki. I może byłby dzisiaj cenionym 
wykonawcą muzyki Chopina czy Beethovena, gdyby nie odkrył płytowej kolekcji jaz-
zowej swojego dziadka. To zdecydowało o jego karierze. A że obrał właściwą drogę, 
świadczą liczne zaszczyty: między innymi był pierwszym laureatem nagrody Oscara 
Petersona i zdobył grand prix na festiwalu w Montrealu. Świadczy o tym także bogata 
lista muzyków, z którymi współpracował (m.in. Steve Coleman i Ravi Coltrane). Do 
Polski przyjechał z projektem „Continuum”, o którym organizatorzy festiwalu w Biel-
sku Białej napisali, że jest „awangardową miksturą nowoczesnego jazzu i kubańskiego 
folkloru, przyprawioną zaostrzającymi klimat interwencjami perkusji”. 
 
■ Pod patronatem Ambasady Argentyny w Warszawie Stowarzyszenie Polsko-
Argentyńskie zorganizowało recital fortepianowy znanej już w Polsce pianistki Marthy 
Noguery. Koncert odbył się 8 listopada 2013 roku w sali im. H. Melcera Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina. Artystka wykonała utwory Mozarta, Beethovena, 
Chopina i Alberto Ginastery. Martha studiowała w konserwatorium w Buenos Aires 
i doskonaliła swoje umiejętności w Londynie oraz w Warszawie u profesora Jana Ekiera 
(w 1980 roku). Ma bardzo bogaty repertuar, który obejmuje m.in. dzieła Chopina, Beet-
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hovena i Ravela. Jest laureatką wielu nagród przyznanych jej w Argentynie, Brazylii, 
we Włoszech i w Hiszpanii. Za upowszechnianie dzieł Fryderyka Chopina na świecie 
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Przewodniczy założonej 
przez siebie Fundacji Chopinowskiej w Argentynie i jest dyrektorem artystycznym mię-
dzynarodowych festiwali chopinowskich, które odbywają się od 2001 roku w Buenos 
Aires. 

TEATR  

■ W czerwcu 2013 roku miała miejsce 9. edycja Festiwalu Teatrów Tańca pod nazwą 
„Zawirowania”. Spektakle odbywały się w Teatrze Studio w Warszawie. Wystąpiły 
zespoły z Chin, Korei Południowej, Meksyku, Turcji i Maroka. 
 
■ Jeden z najstarszych festiwali teatru plenerowego w Europie Środkowej Między-
narodowy Festiwal Teatrów Ulicznych odbył się po raz szesnasty w lipcu 2013 roku 
i rozszerzył swój zasięg. Prezentacje teatralne zespołów z Hiszpanii, Francji, Niemiec 
i Polski miały po raz pierwszy miejsce w Krakowie i Andrychowie (11 lipca 2013 roku) 
oraz w Limanowej (13 lipca) Festiwal rozpoczął się przemarszem wszystkich artystów 
ulicami Krakowa. Marsz poprowadził hiszpański zespół Xarxa Teatre, potem defilowali 
Voala Project, La Calabaza Danza Teatro oraz Claire Ducreux z Hiszpanii. Dalej ma-
szerowały zespoły z Francji, Niemiec i zespoły polskie. W czasie trwania festiwalu mia-
ły miejsce warsztaty teatralne, taneczne, spektakle interakcyjne oraz otwarte spotkania 
z artystami i zaproszonymi gośćmi. Uroczysty finał festiwalu odbył się 14 lipca na 
Rynku Głównym w Krakowie. 
 
■ Głównym gościem kolejnej edycji poznańskiego festiwalu Malta w 2014 roku bę-
dzie Ameryka Łacińska. Nowym kuratorem festiwalu został Argentyńczyk Rodrigo 
García (49 lat), który jest reżyserem i dramatopisarzem. W wieku 22 lat osiadł w Ma-
drycie, gdzie założył grupę teatralną pod nazwą Carniceria Teatro. Na festiwalu w Po-
znaniu zamierza zaprezentować mieszankę kultur Indian amerykańskich oraz hiszpań-
skich i portugalskich kolonizatorów, przy czym ci ostatni zostaną pokazani jako barba-
rzyńcy. 
 
■ Na program VII Mi ędzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog-Wrocław (11-
18 października 2013 roku) złożyło się 16 spektakli zaprezentowanych w okresie ośmiu 
dni przez zespoły teatralne przybyłe z ośmiu krajów – od Niemiec, przez Rwandę po 
Meksyk. W sumie w festiwalu wzięło udział 250 artystów. Przedstawienia oglądano na 
scenach czterech wrocławskich teatrów: Współczesnego, Polskiego, Muzycznego „Ca-
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pitol” i Teatru „Pieśń Kozła”. Poruszano w nich trudne tematy, z jakimi zmaga się ludz-
kość: gwałtu, przemocy, morderstw, ludobójstwa, poniżenia, rasizmu, wojny, dominacji 
silniejszego nad słabszym. Motywem przewodnim festiwalu było hasło „Gwałt porząd-
kuje świat”. Obecność artystów iberoamerykańskich przedstawiała się następująco: Lui-
sa Pardo i Gabino Rodriguez pokazali meksykańskie „Odgłosy pożaru”, które nazywają 
„dokumentem scenicznym”. Z perspektywy współczesnych młodych mieszkańców 
Meksyku patrzą na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy to kra-
jem wstrząsały zamieszki wywoływane przez krwawe bojówki guerrillas. Spektakl jest 
mieszanką dokumentów archiwalnych, zeznań świadków, projekcji filmowych, gry ak-
torskiej, a także inscenizacji bitew przy użyciu ołowianych żołnierzyków, jednym sło-
wem historia zderza się tu z osobistym spojrzeniem. Natomiast hiszpański spektakl wy-
produkowany przez madryckie Muzeum Królowej Zofii to one man show. Angelica 
Liddell jest reżyserką, scenografką, autorką kostiumów i jedyną aktorką w przedstawie-
niu zatytułowanym „Ja nie jestem ładna”. Obok niej na scenie pojawia się jeszcze pięk-
ny biały koń. Cały spektakl jest gwałtownym oskarżeniem sprawców przemocy wobec 
kobiet, przy czym wściekłość i bunt zderzają się tu z intymnym poetyckim wyznaniem. 

WYSTAWY  

■ W okresie od 14 czerwca do 14 sierpnia 2013 roku  w katowickiej dzielnicy Giszo-
wiec odbywała się VI edycja Miedzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej. Giszowiec 
jest zabytkową, rewitalizowaną osadą górniczą Katowic. W bieżącym roku motywem 
przewodnim festiwalu była twórczość artystów z Argentyny. Zaprezentowano prace 50 
polskich i argentyńskich artystów z dziedziny malarstwa, grafiki i ceramiki, zorganizo-
wano jarmark artystyczny, a w czasie jego trwania zaproszeni artyści pracowali nad 
swoimi dziełami, prowadzili warsztaty, zajęcia i spektakle dla dzieci i młodzieży. Dzia-
łaniom tym towarzyszyły rytmy tanga. Prace plastyczne artystów z Argentyny i arty-
stów ze Śląska zostały pokazane na wystawie w galerii szybu Wilson kopalni Katowice. 
Poza tym wystąpiła argentyńska pianistka Martha Noguera, odbywały się pokazy fil-
mów i warsztaty tanga. Na zakończenie festiwalu rozstrzygnięto konkurs na prace dzie-
ci i młodzieży, rozdano nagrody, po czym nastąpiła degustacja argentyńskich potraw 
i pokaz tanga. 
 
■ W okresie od 15 lipca do 25 września 2013 roku w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie miała miejsce retrospektywna wystawa chilijskiego artysty Roberta Matty zatytu-
łowana „Matta – człowiek i wszechświat”. Pokazano na niej 25 płócien z różnych okre-
sów twórczości artysty. Roberto Matta Echaurren (1911-2002) – malarz, architekt i poe-
ta – to jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku, ostatni z wielkich surrealistów. 
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Studia architektury odbył w Paryżu i tam współpracował z Le Corbusierem. W 1937 ro-
ku poznał w Paryżu Pabla Picassa i André Bretona, który zaprosił go do „grupy surrea-
listów”, ale po pewnym czasie (z powodu konfliktu z Bretonem) został z niej usunięty. 
Spędził wiele lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie zetknął się m.in. z malarstwem Pol-
locka. W początkowym okresie swej twórczości uprawiał malarstwo abstrakcyjne, po-
tem zainteresował się tematyką egzystencjalną i zafascynował kosmosem. Jego później-
sze malarstwo reprezentuje abstrakcyjny ekspresjonizm. Matta wyraża w nim swoje 
emocje ujęte w abstrakcyjne formy barwne. Oglądając jego obrazy doznajemy fizycznej 
przyjemności obcowania z barwą, kolorem, światłem, a nie z formą. Po zamachu stanu 
generała Pinocheta w 1973 roku Matta wyemigrował z Chile – najpierw do Francji, po-
tem do Stanów Zjednoczonych. W Paryżu stworzył wielką kompozycję abstrakcyjną – 
słynny fresk w gmachu siedziby UNESCO. Odwiedził Polskę w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego stulecia, aby uczestniczyć w zjeździe solidarności z uchodźstwem chilij-
skim, który odbył się na Uniwersytecie imienia Kopernika w Toruniu z udziałem wielu 
wybitnych przedstawicieli kultury Ameryki Łacińskiej i Europy. Warto dodać, że ma-
larstwem Matty inspirowali się polscy artyści, m.in. Tadeusz Kantor i Alfred Lenica. 
 
■ 10 września 2013roku w Santiago de Chile została otwarta promująca Polskę wy-
stawa poświęcona polskim pisarzom: laureatom literackiej nagrody Nobla Czesławowi 
Miłoszowi i Wisławie Szymborskiej oraz Sławomirowi Mrożkowi i Ryszardowi Kapu-
ścińskiemu. Dzieła tych pisarzy są znane w krajach hiszpańskojęzycznych dzięki dos-
konałym przekładom na język hiszpański. Wystawie towarzyszyły pokazy filmów 
o Polsce i plansze ilustrujące atrakcje turystyczne Polski. 
 
■ 16 grudnia 2013 roku w stołecznej galerii „Zachęta”  otwarto wystawę młodej 
sztuki brazylijskiej zatytułowaną „Kocham i nienawidzę Lygii Clark”. Lygię Clark 
uważa się w Brazylii za jedną z najważniejszych artystek lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia. Organizatorzy ekspozycji w „Zachęcie” pragnęli zapre-
zentować sposób, w jaki młode pokolenie twórców ustosunkowuje się do dziedzictwa 
modernizmu, do mitu Lygii Clark, do kolonialnej przeszłości Brazylii. Na wystawie 
znalazło się wiele odniesień do modernistycznej architektury i sztuki brazylijskich kla-
syków nowoczesności. Kuratorka wystawy ze strony polskiej, Magda Kartasz, jest zda-
nia, że twórczość młodych Brazylijczyków, którzy próbują oderwać się od sztuki poko-
lenia swoich rodziców i dziadków, stanowi ważny wkład w rozwój nowej sztuki w ich 
kraju. Młodzi prowadzą w swej twórczości dyskurs postkolonialny, uważają, że dzieła 
sztuki nie mogą pozostawać tylko obiektami do oglądania, ale powinny pełnić konkret-
ne funkcje. Brazylia boryka się z wieloma problemami, jak bezdomność, głód, bieda, 
narkomania wśród dzieci, niekontrolowana wycinka lasów w rejonie Amazonii i wiele 
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innych, więc sztuka powinna mówić o tych problemach i przenosić je do galerii. Wy-
stawa młodych artystów z Brazylii pozostanie w „Zachęcie” do 23 lutego 2014 roku.  

FILM  

■ Hiszpański reżyser Raúl de la Fuente (39 lat) przygotowuje film animowany 
o Ryszardzie Kapuścińskim pt. „Jeszcze jeden dzień życia” w oparciu o książkę pol-
skiego pisarza o tym samym tytule, która opowiada o ekstremalnej sytuacji, w jakiej au-
tor znalazł się w 1975 roku w czasie wojny w Angoli. Angola przypominała wtedy 
prawdziwą szachownicę: kilka krajów chciało ją opanować i zagarnąć jej bogactwa (ro-
pę i diamenty). Kapuściński igrał ze śmiercią podróżując do południowej granicy Ango-
li i była to podróż do prawdziwego jądra ciemności. Reportażowa relacja Kapuścińskie-
go ma szybkie tempo, trzyma w napięciu, miejscami poddajemy się jej poetyckiej wy-
mowie. Zdaniem Raula de la Fuente, ma bardzo filmową strukturę, opowiada o historii 
zagubionego i samotnego człowieka, który ryzykuje życie, aby wypełnić swoją misję 
poinformowania opinii światowej o wojnie w Angoli. Hiszpański reżyser zafascynował 
się Afryką dzięki lekturze książek Kapuścińskiego poświęconym temu kontynentowi. 
Twórczość polskiego pisarza cieszy się w Hiszpanii wielkim uznaniem, jest świetnie 
przetłumaczona na język Cervantesa przez polską iberystkę Agatę Orzeszek. W 2003 
roku Ryszard Kapuściński otrzymał prestiżową nagrodę imienia księcia Asturii. 
 
■ W programie 13. edycji wrocławskiego festiwalu filmowego „Nowe Horyzonty” 
(lipiec 2013 roku) zaprezentowano film „Noc” argentyńskiego reżysera Leonarda Brze-
zickiego zbudowany niemal wyłącznie na dźwiękach, które główny bohater nagrywał 
przed popełnieniem samobójstwa.  

Ponadto pokazano, nominowany do Oscara (w kategorii filmu nieanglojęzycz-
nego), film „Nie” w reżyserii Pablo Larraina ze znanym aktorem Gaelem Garcią Berna-
lem w roli głównej. Jest to polityczny obraz Chile szykującego się do zmian w końco-
wym okresie dyktatury Augusto Pinocheta, w czym zasadniczą rolę odgrywają reklamy 
stosowane na zasadzie zmyślnej wojny medialnej. 
 
■ Świętem polskiego kina nazwała prasa tygodniowe pokazy (31 października – 7 lis-
topada 2013 roku) polskiej twórczości filmowej w Buenos Aires zorganizowane stara-
niem Ambasady RP, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Argentyńskiego Instytu-
tu Filmowego. Był to przegląd najnowszych filmów pełnometrażowych i dokumental-
nych. Specjalny akcent położono na twórczości uczniów mistrzowskiej szkoły filmowej 
Andrzeja Wajdy. Zaprezentowano filmy dwunastu młodych reżyserów wywodzących 
się z tej uczelni. 
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■ W programie 29. Warszawskiego Festiwalu Filmowego (11-20 październik 2013 
roku) wśród 123 filmów pełnometrażowych i 84 krótkich z 57 krajów znalazło się kil-
kanaście filmów latynoamerykańskich. Były to: filmy z Argentyny „Raj dla potępio-
nych” (reż. Alejandro Montiel, 2013), „La paz en Buenos Aires” (reż. Marcelo Charras, 
2013) i „Hombre” (reż. A Stivelman, 2013), z Boliwii „Przebudzenie duszy” (reż. Ro-
sana Matecki o wenezuelsko-polsko-kanadyjskich korzeniach, 2013), z Meksyku „Tau” 
(reż. Daniel Castro Zimbrón, 2012), z Chile „Gloria” (reż. Sebastian Lelio, 2013), „Je-
stem lepszy od ciebie” (reż. Che Sandoval, 2013), z Ekwadoru i Kolumbii „Ani jesień, 
ani wiosna” (reż. Ivan Mora Manzano, 2013). Kino hiszpańskie reprezentował film 
„Spotkanie rodzinne” (reż. Liliana Torres”, 2013). 
 
■ Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS – Prawa Człowieka 
w Filmie, który odbył się w Warszawie w dniach 6-12 grudnia 2013 roku, znalazł się 
film „Wzgórze ciemności” brazylijsko-holenderskiej reżyserki Marii Ramos – tego-
rocznej laureatki Nagrody imienia Marka Nowickiego. Maria Ramos wydaje się być 
ikoną takiego dokumentu, który nie ma nic wspólnego z komercją. Kiedy w pięknych, 
długich ujęciach filmuje swoje rodzinne miasto – Brasilię – gdzie urbanistyka wyśniona 
przez Costę i Niemeyera okazuje się idealnym miejscem społecznej segregacji, albo 
kiedy zza pleców patroli filmuje pracę pacyfikacyjnych oddziałów policji wkraczają-
cych do faveli w Rio, nie eksploatuje swoich bohaterów, nie pochyla się nad nimi z lito-
ścią, nie podąża za tezą dyktowaną przez taką czy inną ideologię. Swoje przenikliwe 
obserwacje łączy z artystyczną kreacją, z własnym stylem wizualnym. Maria Ramos 
jest wybitną dokumentalistką, interesuje ją tylko prawdziwa rzeczywistość i sztuka fil-
mowa. 
 
■ W grudniu br.  staraniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Agencji Mañana 
w Warszawie i Ambasady RP odbył się w Filmotece Narodowej w stolicy Meksyku fe-
stiwal polskich filmów, na którym pokazano najnowsze produkcje naszych twórców. 
Festiwal ten odbywa się już po raz trzeci z rzędu i cieszy się dużym zainteresowaniem. 

ARCHEOLOGIA  

■ Zespół archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem 
dr. Miłosza Giersza – adiunkta w Instytucie Archeologii Wydziału Historii UW, odniósł 
ogromny sukces w postaci odkrycia w Peru nienaruszonego prekolumbijskiego grobow-
ca arystokratów cywilizacji Wari, z 64 szkieletami i ponad 1300 drogocennymi przed-
miotami. Prestiżowe amerykańskie pismo „Archeology” uznało to odkrycie za jedno 
z dziesięciu najważniejszych dokonań światowej archeologii w 2013 roku. Prace pro-
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wadzone były wspólnie z archeologami peruwiańskimi z Pontyfikalnego Uniwersytetu 
Katolickiego w Limie. 

L ITERATURA  

■ W 2013 roku przypadło 50-lecie wydania powieści „Gra w klasy” Julia Cortazara. 
Z tej okazji w programie drugim Polskiego Radia nadano audycję, w której udział 
wzięli: pisarz Jerzy Sosnowski, tłumaczka prozy Cortazara Marta Jordan, pisarka z Ka-
towic Marta Foks oraz dr Iwona Krupecka z Uniwersytetu w Gdańsku. Rozmówcy zas-
tanawiali się nad tym, co w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia urzekło mło-
dych czytelników w tym dziele Cortazara: czy był to bunt przeciwko schematom, po-
czucie wolności, czy urok awangardy.  

W 2014 roku, w stulecie urodzin pisarza, będzie obchodzony „Rok Cortazara”. 
Przewidziany jest bogaty program tych obchodów. 
 
■ 22 września 2013 roku zmarł Alvaro Mutis – powszechnie uważany przez krytykę 
światową za najwybitniejszego obok Marqueza współczesnego pisarza kolumbijskiego. 
Urodzony w 1923 roku w Bogocie, zmarł w Meksyku, gdzie mieszkał od 1956 roku. 
Karierę literacką rozpoczął jako poeta. Do roku 1963 wydał osiem tomików wierszy. 
Dopiero w 1973 roku zadebiutował jako prozaik. Stworzył cykl powieści, których 
główną postacią jest wachtowy Maqroll. Są to takie tytuły jak: „La nieve del Almirante” 
(1978), „Ilona llega con la lluvia” (1988), „Un bel morir” (1989), „La última escala del 
Tramp Steamer” (1989), „Amirbar” (1990) „Abdul Bashur” (1991), „Empresas 
y tribulaciones de Maqroll el Gaviero”, „Tríptico de mar y tierra” (1993).  

W Polsce wydano przekład jednej powieści Mutisa „Ilona przychodzi z desz-
czem” w tłumaczeniu Danuty Rycerz (wydawnictwo Muza, 1999). Mutis jest laureatem 
wielu nagród. W Kolumbii otrzymał Państwową Nagrodę w dziedzinie literatury 
(1974), w Meksyku – Premio Xavier Villaurrutia (1988), w Hiszpanii: Premio Príncipe 
de Asturias en Letras (1997), Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1997) i 
najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną pisarzom hiszpańskojęzycznym Premio 
Cervantes (2001). 
 
■ Nakładem krakowskiego wydawnictwa Znak wydano kolejny przekład powieści 
Artura Pereza-Reverte, którego książki zajmują czołowe miejsca na hiszpańskich listach 
bestsellerów. Tym razem jest to powieść „M ężczyzna, który tańczył tango”. Wzorem 
dla stworzenia postaci bohatera powieści, Maksa Costy, był ojciec pisarza, mężczyzna 
elegancki, doskonale tańczący tango, dla którego etykieta i wygląd zewnętrzny były 
równie ważne jak wartości charakteru. Max Costa to człowiek pochodzący z dołów spo-
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łecznych, który wie, że musi przyswoić sobie dobre maniery i opanować zasady po-
prawnego zachowania, jeżeli chce dostać się do kręgów tak zwanej socjety.  

W Polsce powieści Artura Pereza-Reverte, który uważany jest za ikonę hisz-
pańskiej współczesnej literatury, cieszą się wielką poczytnością. Przetłumaczono i wy-
dano kilkanaście tytułów, z których największą popularnością cieszyły się między in-
nymi: „Szachownica flamandzka” (2000), „Klub Dumas” (1998), „Ostatnia bitwa tem-
plariusza” (2001) oraz seria przygód kapitana Alatriste. 

Arturo Pérez-Reverte urodził się w 1951 roku w Kartagenie, w prowincji Mur-
cia. Najpierw uprawiał zawód dziennikarza, a jako pisarz zadebiutował dopiero w śred-
nim wieku, kiedy miał 35 lat. W latach 1973-1994 był wierny powołaniu do pracy re-
portera wojennego, przemierzył wiele krajów relacjonując najważniejsze konflikty 
zbrojne na Cyprze, w Libanie, na Saharze, na Malediwach, w Salwadorze, Nikaragui, 
w Czadzie, Libii, Sudanie, Mozambiku, Angoli, Tunezji, Rumunii, w Zatoce Perskiej, 
w Chorwacji i w Bośni. Często znajdował się na pierwszej linii ognia. Liczne podróże 
i towarzyszące im obrazy wojny, sytuacji kryzysowych, zamachów stanu i rewolucji nie 
przeszły bez śladu w jego powieściach, w których powtarza się temat bezsensowności 
i absurdu wojny. Praca korespondenta wojennego nie była dla niego tylko przygodą. 
Z młodego, żądnego przygód reportera zmieniał się w człowieka, który świadomie ob-
serwuje świat i dzieli się swoimi obserwacjami z opinią publiczną. Własne obserwacje 
i doświadczenia korespondenta wojennego wykorzystywał później w powieściach – hi-
storiach detektywistycznych. Pierwszą powieścią, która odniosła sukces międzynaro-
dowy, była „Szachownica flamandzka”. Powieść „Klub Dumas” została sfilmowana 
przez Romana Polańskiego pod tytułem „Dziewiąte wrota”. Pérez-Reverte jest autorem 
bardzo płodnym. Minął zaledwie rok od wydania w Hiszpanii „Mężczyzny, który tań-
czył tango”, a już ukazała się następna powieść pt. „El Francotirador paciente” – sensa-
cyjna historia rozgrywająca się w świecie twórców ulicznych graffiti uważanych po-
wszechnie za malarzy-wandali. Bohaterem tej powieści jest znawca sztuki współcze-
snej, który zajmuje się poszukiwaniem młodych, nowych talentów i jednocześnie trop 
i tajemniczego grafficiarza działającego poza rynkiem sztuki. 
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