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18 FESTIWAL KINA LATYNOAMERYKAŃSKIEGO  
W LIMIE 

W dniach 8-16 sierpnia 2014 roku odbył się w Limie 18 Festival Cine Lati-
noamericano, organizowany przez Ministerstwo Kultury, PUCE – Katolicki Uni-
wersytet Pontyfikalny, władze Limy, EPIC Escuela Peruana de la Industria Cinema-
tográfica oraz kilkanaście instytucji wspomagających merytorycznie, jak i finanso-
wo festiwal. Dzięki temu stał się on cykliczną imprezą peruwiańską o rosnącej ran-
dze, ściągającej coraz szersze grono cudzoziemców. 

Ideą festiwalu jest przegląd produkcji latynoamerykańskiej, jak i światowej 
(ostatniego roku), których tematyka dotyczy Ameryki Łacińskiej. Dzięki takiej 
formule w festiwalu mogą brać udział także realizacje powstałe w Europie, Amery-
ce Północnej czy Azji, twórców lub producentów zagranicznych, jak i pochodzenia 
latynoamerykańskiego, co znacznie rozszerza grono i liczbę zgłaszanych filmów.  

W 2014 roku było mniej filmów niż w ubiegłych latach, ich poziom jednak 
był znacznie wyższy. Z festiwalu wykluczono filmy wzorowane na hollywoodzkich 
produkcjach, które były obecne w minionych latach. 

Szesnastoosobowe Międzynarodowe jury, pod przewodnictwem Waltera 
Alejosa – kongresmana z Ayacucho, dopuściło do konkursu 32 filmy – 20 filmów 
fabularnych z ośmiu krajów (po cztery filmy z Argentyny i z Peru, po dwa z Mek-
syku i Kolumbii, a po jednym z Brazylii, Chile, Kuby, Kolumbii, Urugwaju, Wene-
zueli, USA i Francji) oraz 12 dokumentalnych (trzy z Argentyny, dwa z Meksyku 
oraz po jednym z Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Salvadoru, Szwecji i USA).  

Festiwalowi towarzyszyły imprezy dodatkowe: spotkania z wybranymi 
twórcami oraz aktorami, głównie europejskimi i amerykańskimi (m.in. z Chaske 
Spencerem, Bruno Dumontem). Były też sesje poświęcone kinematografii konkret-
nych krajów (Wenezueli, Argentyny, Brazylii) czy dotyczące problematyki (tu 
szczególnie ciekawe były spotkania retrospektywne poświęcone scenografii i auto-
rom zdjęć, których bohaterami byli twórcy francuscy i brytyjscy). Prawdziwe tłumy 
zgromadziło spotkanie z założycielami organizacji pozarządowej Ambulante A.C., 
która od 2005 roku wspomaga i promuje rozwój kina dokumentalnego ilustrującego 
procesy transformacji społeczno-kulturowych i politycznych ostatnich dekad. Słab-
szą frekwencją cieszyły się spotkania z grupą Chasqui – skupiającą niezależnych 
twórców z Peru, Boliwii i Ekwadoru.  
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Niezbyt ciekawie wypadły promocje książek dotyczących kina, głównie 
„nijakich” prac dyplomowych powstałych i opublikowanych w ostatnim czasie na 
uniwersytetach peruwiańskich.  

Pokazy filmów i spotkania towarzyszące odbywały się, jak co roku, 
w wielu miejscach w mieście: w aulach uniwersyteckich PUCE, Centrum Kultural-
nym Uniwersytetu w Miraflores oraz w kilkunastu kinach i na projekcjach pod go-
łym niebem. Uczestniczyło w nich każdorazowo około tysiąca zaproszonych twór-
ców z całego świata, zaproszonych gości specjalnych oraz artystów, intelektuali-
stów, naukowców, dyplomatów i polityków, nie tylko peruwiańskich. Uroczyste 
otwarcie i zamknięcie Festiwalu, które współprowadziła Paulina Garcia Alfonso 
(utytułowana i bardzo popularna aktorka chilijska), miało miejsce w eleganckim 
Teatrze Narodowym w San Borja. 

Wśród dwunastu przyznanych nagród Spondylus (muszla obecna w kultu-
rze Peru od tysięcy lat), najbardziej prestiżową, za najlepszy film fabularny roku 
zdobyła produkcja kolumbijska „Gente de bien” w reżyserii Franco Lolli, mówiąca 
o wciąż istniejących silnych podziałach, naciskach społecznych i klasowych mają-
cych determinujący wpływ na życie obywateli w XXI wieku.  

Dwójka aktorów brazylijskich uzyskała nagrody za najlepszą rolę kobiecą: 
Leandra Leal i męską: Milhem Cortaz w filmie „El lobo detrás de la puerta”. Za 
najlepszego reżysera roku uznano Urugwajczyka Manuela Nieto, autora filmu “El 
lugar del hijo”.  

Film chilijski „Las niñas Quispe” w reżyserii Sebastiana Sepúlvedy dostał 
dwie nagrody: krytyków i za najlepsze zdjęcia dla Inti Briones. Główna nagroda ju-
ry trafiła do kolumbijskiego reżysera Rubena Mendozy za film „Tierra en la len-
gua”. Nagrody pierwszego i drugiego stopnia otrzymały dwa filmy argentyńskie 
„Jauja” w reżyserii Lisandro Alonso oraz „El color que cayó del cielo” Sergio Wol-
fa. Nagrodę publiczności zdobył bezapelacyjnie film „Conducta” kubańskiego reży-
sera Ernesto Daranasa. El Comercio przyznał nagrodę specjalną za całokształt 
twórczości Francisco Lombardiemu. 

Szczególnie wyrównany poziom reprezentowały filmy dokumentalne. Na-
groda w tej kategorii przyznana została filmowi „Eco de la montaña” Nicolasa 
Echevarríi z Meksyku, przedstawiającego sylwetkę artysty – Indianina Huichol, 
Wixarica ze wschodniej, izolowanej części Sierra Madre. Werdykt wywołał zdzi-
wienie publiczności, gdyż kilka innych filmów cieszyło się znacznie większym za-
interesowaniem widzów. Zdaniem peruwiańskich krytyków niewątpliwie miała na 
to wpływ postać reżysera, jednego z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych 
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reżyserów ostatnich dwudziestu lat. Na jego koncie znajdują się najbardziej presti-
żowe nagrody z festiwalów w Cannes, Biarritz, Berlina, Karlowych Varów, Chica-
go oraz nominacja do Oskara.  

Warto pokrótce omówić najważniejsze z dwunastu filmów dokumental-
nych. W podobnym stylu, co zwycięski sytuuje się film z Argentyny pt. „Ikaros”, w 
którym reżyser Georgin Barreiro opowiada o uniwersaliach duchowości Indian 
Schibivo, żyjących nad rzeką Ukajali w Amazonii peruwiańskiej oraz o roli halucy-
nogennego wywaru ayahuasca w codziennej pracy szamana, którym jest matka bo-
hatera.  

Zupełnie inny, dość humorystyczny wydźwięk ma film „Mateo – un cuento 
folclórico cubano”, opowiadający historię amerykańskiego chłopca Matthew Sto-
nemana, którego marzeniem było zostać gwiazdą muzyki pop. Z tego powodu po 
rozmaitych doświadczeniach trafił do więzienia, gdzie odsiadując wyrok poznał La-
tynosów i nauczył się hiszpańskiego. Z więzienia wyszedł zmieniony, jako Meteo, 
zafascynowany folklorem latynoamerykańskim pierwszy mariachi Ameryki Pół-
nocnej. Przeszłość kryminalna, więzienni przyjaciele, miłość do kobiet kubańskich 
nie złamała jego marzeń, a wręcz przeciwnie – zaowocowała rozwojem wewnętrz-
nym.  

„Marmato” to z kolei ponury film kolumbijski, poruszający stare i najnow-
sze problemy z perspektywy mieszkańców andyjskiej, tradycyjnej wioski górniczej. 
Spokojni, ubodzy mieszańcy tytułowej wioski Marmato, dystansujący się od wsze-
chobecnej przemocy w kraju, obecnie zostają zmuszeni do ścierania się z niszczą-
cymi ich środowisko i podstawy egzystencji interesami międzynarodowej firmy ka-
nadyjskiej, wprowadzającej na dużą skalę projekty górnicze, bez liczenia się z inte-
resami lokalnych społeczności. Reżyser Marc Grieco uznawany jest za twórcę spe-
cjalizującego się w tematyce praw człowieka. Jego film „Marmato” otrzymał 
w 2014 roku pięć międzynarodowych nagród. 

Ekwador zaprezentował film pt. „La muerte de Jaime Roldós” przypomina-
jący kontrowersyjną śmierć prezydenta Ekwadoru w 1981 roku w katastrofie lotni-
czej, która zdaniem twórców została zlekceważona przez współczesnych history-
ków Ameryki Łacińskiej. I ten film zaliczyć można do utytułowanych, bo zdobył 
już w tym roku sześć nagród: w Tuluzie, Barcelonie, Santiago, Chicago, Nowym 
Jorku i São Paulo.  

Salwadorski film „Ingeniero” w reżyserii Juana Pasarelliego (jednego 
z najpopularniejszych dokumentalistów w Ameryce Łacińskiej) opowiada o męż-
czyźnie, dla którego śmierć jest codziennością, sztuką i przyjacielem. Spędza on 
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więcej czasu przy ekshumacji zbiorowych mogił niż z własną rodziną. Od lat żyje 
ze stałą świadomością niebezpieczeństwa wykonywanego zawodu. Odkrywanie 
grobów setek młodych ludzi, często dzieci zaginionych w trakcie konfliktów po-
między salwadorskimi gangami jest równie niebezpieczne, jak prace przy grobach 
ofiar dyktatur prawicowych. Film otrzymał już trzy nagrody na przeglądach filmów 
w: Barcelonie, Urugwaju i Kanadzie.  

Jednym z najciekawszych dwóch filmów był „Los ojos de Bacurí” w reży-
serii Marii de Madeiros z Portugalii. Film zawiera historię guerrillero Eduardo Lei-
te „Bacuriego”, który został zamordowany w czasie dyktatury wojskowej w 1970 
roku w Brazylii, po stu dziewięciu dniach tortur. Jego ówczesna przyjaciółka De-
nisse Krispin, która była w tym czasie w ciąży uciekła wraz z rodzicami do Chile, 
gdzie urodziła córkę – Eduardę. Tam rodziny zetknęły się z kolejną falą przemocy 
po przewrocie Pinocheta, co zmusiło dziadków dziewczynki, Denisse wraz z ma-
leńką Eduardą do kolejnych migracji politycznych. Obecnie, po czterdziestu latach 
pobytu we Włoszech, Portugalii i Holandii, Eduarda wraz z matką powróciła do 
Brazylii. Ich celem jest poznanie przeszłości i świadomości funkcjonującej współ-
cześnie w kraju jej ojca i skonfrontowania jej z ich prywatną wizją pamięci oraz 
sprawiedliwości. 

Filmem najbardziej oczekiwanym był dokument „Tempestad en los Andes” 
w reżyserii Michaela Windstorma (znanego dokumentalisty szwedzkiego, znające-
go realia Peru od 45 lat, autora m.in. głośnej trylogii peruwiańskiej nagrodzonej na 
kilku poprzednich festiwalach), który trzy lata czekał na projekcję z uwagi na prote-
sty jednej z rodzin związanej z guerrillą. Rodzina ta uważała, że film narusza ich 
dobre imię, łamiąc prawa człowieka i prawa obywatelskie gwarantowane im przez 
Konstytucję Szwecji. 

Film ukazuje, jak zmienia się spojrzenie dwóch młodych kobiet, które pró-
bują zrozumieć i zmierzyć się z historią Peru ostatniego czterdziestolecia. Przeszło-
ścią znaną im z odmiennych perspektyw, wyniesionych z przekazów rodzinnych.  

Pierwszą bohaterką jest dwudziestodwuletnia studentka ze Szwecji – Jose-
fin Augusta Ekerman, bratanica Augusty Torres ps. Norath, pierwszej żony Abi-
maela Guzmana, twórcy Świetlistego Szlaku (Sendero Luminoso – SL), która chce 
poznać prawdę o konflikcie i śmierci ciotki1. Drugą bohaterką jest o kilka lat starsza 
od Josefin – Flor Gonzales, siostra studenta z Limy, Claudio, który jako podejrzany 
o przynależność do Świetlistego Szlaku, poniósł śmierć w więzieniu La Frontón, 

                     
1 Więcej o Auguście Torresie patrz: M. Śniadecka-Kotarska, Być kobietą w Peru, Cesla UW, 
Warszawa 2006. 
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jako jeden z 220 więźniów. Obie bohaterki wyniosły z domu inną wiedzę na temat 
wewnętrznego konfliktu zbrojnego (1980-2000).  

Josefin, urodzona po śmierci swej ciotki w Szwecji, żyje w dostatku, 
w otoczeniu licznej, trzydziestoosobowej (dziś) rodziny, będącej od blisko 32 lat 
obywatelami Szwecji (emigrantów politycznych z 1983 roku). Rodzina obejmuje 
seniorkę rodu, babkę migrantkę z Huanty i pięciu wujów (jej synów, w tym ojca Jo-
sefin) oraz ich rodziny. Josefin wychowana była w przekonaniu, że jej ciotka Augu-
sta, liderka SL, zginęła za słuszne ideały. Okoliczności jej śmierci nie są do dziś 
wyjaśnione, podobnie jak nieznane pozostaje miejsce pochówku ciotki, po której 
odziedziczyła drugie imię. Według Josefin, rodzina musiała uciekać na drugi koniec 
Europy z uwagi na grożące jej prześladowania ze strony władz państwowych.  

Z kolei rodzina Flor, pochodzącej z rejonów Apurimac (znanych z chłop-
skiej aktywności w okresach wcześniejszych m.in. reformy rolnej 1968 roku) sta-
nowiła jedną z pięćdziesięciu tysięcy rodzin chłopskich, uciekinierów politycznych. 
Zbiegli oni przed przemocą wojny domowej do Limy. Jej rodzina zdziesiątkowana 
przez wojnę, pozostawiła wszystko w górach, aby ratować życie swych dzieci – 
osiedliła się na obrzeżach stolicy, w jednej z dzielnic nędzy. Claudio starszy brat, 
ośmioletniej (wówczas) Flor, jako student literatury i przeciwnik SL został zatrzy-
many i skierowany bez wyroku do więzienia Frontón, jako członek guerrilli  – gdzie 
zginął w czasie krwawego tłumienia buntu więźniów, którego inspiratorami byli bo-
jownicy SL. Do dziś nie odnaleziono jego szczątków, ani stu innych więźniów2.  

Flor walczy dziś o rehabilitację brata, podczas gdy Josefin chce poznać 
prawdę o guerrilli , której jedną z bohaterek, według przekazów rodzinnych, była jej 
ciotka.  

W filmie zostały wykorzystane nieznane dotąd, a interesujące pamiątki ro-
dzinne. Między innymi, należące do reżysera filmu zdjęcia, który fotografował 
dziadka Flory i innych liderów chłopskich w czasie strajków w 1968 roku w Apu-
rimac. Także fotografie ze ślubu Augusty Torre i Abimaela Guzmana, do których 
paradoksalne post scriptum dopisała historia. Zdjęcie ze ślubu pary liderów SL wy-
konał czterdzieści osiem lat temu w 1966 roku syn fotografa z Ayacucho. W 1980 
roku zniszczył on całe archiwum negatywów i odbitek z zakładu ojca, obawiając się 
podejrzeń o jakiekolwiek powiązania z SL. Dziś jest on parlamentarzystą w Kon-
gresie z rejonu Ayacucho i był przewodniczącym jury konkursowego festiwalu. 
W czasie projekcji po raz pierwszy ujrzał zdjęcia swojego autorstwa uznane za 
zniszczone przed laty.  
                     
2 Ibidem. 
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Wszystkie filmy, zarówno szwedzki, jak i brazylijski – poruszający pro-
blemy z okresu dyktatury wojskowej, salwadorski – ilustrujący historię ekshumacji 
czy ekwadorski – przypominający niewyjaśnione okoliczności morderstwa prezy-
denta kraju wywołały silnie spolaryzowane emocje wśród widzów. Z tego wynika, 
że Latynoamerykanie nadal nie uporali się z problemem rozliczeń okresu dyktatur, 
a różna pamięć historyczna wciąż budzi kontrowersje i spory, dzieląc obywateli 
tych samych krajów. 

Zdaniem dominującej większości widzów filmów dokumentalnych, nagro-
dę główną w kategorii dokument, powinien otrzymać jeden z ww. filmów, zamiast 
poprawnego, ale nie wybitnego filmu ilustrującego losy ecoszamana z Meksyku. 
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