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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE  
POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKA ŃSKI 

M UZYKA  

■ W okresie od 30 czerwca do 25 sierpnia 2012 r. na Rynku Starego Miasta 
w Warszawie trwała kolejna, 18. edycja plenerowego festiwalu „Jazz na Starówce”. 
Gwiazdą pierwszego koncertu był Xavier Dotras – młody kataloński pianista i inżynier 
dźwięku. Towarzyszyli mu stali współpracownicy: kontrabasista Toni Pujol i perkusista 
Cesar Martinez oraz wokalistka Carmen Canela. Warszawska publiczność usłyszała 
kompozycje z ostatniej płyty tych artystów zatytułowanej „Préludes”. Dotras sięga na 
niej po utwory jazzowe i muzykę klasyczną, po kompozycje Bacha, Chopina, Billa 
Evansa, Michela Petruccianiego, Henry’ego Mancini i Ennio Morricone. Zgodnie z tra-
dycją festiwal był zróżnicowany pod względem stylistycznym. Zaproszeni muzycy 
z wielu krajów wykonywali utwory od latin jazzu i flamenco po mainstream, world eth-
no music i modern jazz. 

� 

■ 29 lipca 2012 r. na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpił znakomi-
ty wokalno-instrumentalny zespół muzyki dawnej Cappella Mediterranea z Francji pod 
dyrekcją Leonardo Garcii Alarcona, który zdołał połączyć w jednym programie muzykę 
baroku i czasów nowszych. Zestawił twórczość kompozytorskich indywidualności każ-
dej z epok. Jego wybór padł na Claudia Monterverdiego i Astora Piazzolę. Tak powsta-
ło widowisko „Monteverdi i Piazzola” - spektakl muzyki, śpiewu i tańca, który można 
było obejrzeć na zakończenie warszawskiej imprezy pod nazwą „Ogrody muzyczne”. 
Zabrzmiały obok siebie takie instrumenty jak teorban, viola da gamba, gitara jazzowa, 
i słynna piazzolowska odmiana akordeonu nazwana bandoneonem. 

� 

■ Od 17 do 31 sierpnia 2012 r. odbył się w Warszawie VIII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny „Chopin i jego Europa”. Tegoroczna edycja festiwalu nosiła tytuł „Od Bacha 
do Debussy’ego i Kilara”. Celem festiwalu było zaprezentowanie wielowątkowej pano-
ramy muzyki europejskiej różnych epok w odniesieniu do twórczości Chopina. Festiwal 
zgromadził czołowych przedstawicieli światowego życia muzycznego: 34 solistów 
i cztery orkiestry, w tym dwie złożone z dawnych instrumentów. Wśród nich znaleźli 
się artyści z krajów iberoamerykańskich: słynna Argentynka Martha Argerich, która 
wystąpiła dwukrotnie – po raz pierwszy z pianistką portugalską Marią João Pires, pol-
skim pianistą Januszem Olejniczakiem i holenderską orkiestrą XVIII wieku, a po raz 
drugi w towarzystwie trzech innych pianistów i zespołu smyczkowego wzięła udział 
w koncercie „Od mazurka do tanga”. 



POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA   
 

122 Ameryka Łacińska, 3-4 (77-78) 2012, ss. 121-129 

W Studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpił z recitalem chopinowskim 
dobrze znany w Polsce pianista argentyński Nelson Goerner.  

� 

■ W sierpniu 2012 r. powróciła na estrady koncertowe „I, Culture Orchestra” – jedno 
z najciekawszych przedsięwzięć programu kulturalnego polskiej prezydencji w Unii Eu-
ropejskiej. To zespół złożony z młodych muzyków z Polski i krajów Partnerstwa 
Wschodniego: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji, powoła-
ny w 2011 roku z inicjatywy Instytutu Mickiewicza. W okresie od 24 sierpnia do 
1 września 2012 roku orkiestra odbyła nowe tournée obejmujące Lublin, Warszawę, 
Mińsk, Kijów, Kiszyniów i Tbilisi. Koncertami dyrygował 19-letni utalentowany dyry-
gent z Wenezueli Ilyich Rivas. W programie koncertów znalazły się utwory Czajkow-
skiego, Respighi’ego, Szymanowskiego i Dworzaka. Ilyich Rivas (1993) urodził się 
w Wenezueli, a wychował w USA. Pochodzi ze znanej muzycznej rodziny, dyrygentami 
byli jego ojciec, dziadek i pradziadek. Dyrygentury uczył się u swego ojca Alejandro 
Rivasa – dyrektora artystycznego Metropolitan State Symphony Orchestra w Denver. 
Swój pierwszy koncert poprowadził w wieku 9 lat. Dyrygował wtedy orkiestrą studenc-
ką konserwatorium w Cincinatti w USA. W wieku 16 lat został przyjęty na prestiżowe 
stypendium do Baltimore Symphony Orchestra, gdzie studiował pod kierunkiem Gus-
tavo Meiera. W ostatnim okresie jego kariera nabrała tempa, prowadził między innymi 
orkiestrę symfoniczną w Atlancie i w Lucernie. Jesienią 2012 dołączył do London Phil-
harmonic Orchestra i został asystentem Vladimira Jurowskiego. W przyszłym roku po-
prowadzi cykl koncertów Youth Orchestra of the Americas w krajach Ameryki Połu-
dniowej.  

� 

■ Tegoroczny Międzynarodowy Festival Cervantino w mieście Guanajuato w Mek-
syku odbył się pod znakiem Polski, która była jednym z honorowych gości tej imprezy. 
Na otwarciu festiwalu w dniu 3 października 2012 roku wystąpili z koncertem polscy 
artyści: pianista Leszek Możdżer, śpiewaczka Anna Serafińska i zespół „Rock-Pop-
Jazz” wykonując muzykę opartą na motywach zaczerpniętych z twórczości Fryderyka 
Chopina. Ponadto miała miejsce promocja książki „El cuento polaco”, o której piszemy 
w dziale „Literatura”. 

� 

■ 7 listopada 2012 r. w warszawskim klubie Stodoła wystąpił meksykański duet gita-
rowy Rodrigo Sánchez i Gabriela Montero. To para przyjaciół, którzy kilka lat temu 
podbili świat swoją grą. Chociaż wywodzą się ze sceny heavy-metalowej, postanowili 
poszukać nowych sposobów gry i nowej estetyki. Wyruszyli do Irlandii i tam postano-
wili wrócić do muzyki źródeł. Występowali w różnych miejscach, nawet na ulicach 
miast, pracowali powoli i metodycznie nad rozwojem swojej kariery. Dziś są rozpo-
znawali na całym świecie, ich płyty sprzedają się w milionowym nakładzie. Nagrali za-
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równo kompozycje autorskie, jak i własne wersje przebojów zespołu Led Zeppelin 
i Metalika. 

� 

■ W listopadzie 2012 r. odbyła się w Bielsku-Białej dziesiąta edycja festiwalu pod na-
zwą „Jazzowa Jesień”, którego dyrektorem jest znany w Polsce i na świecie trębacz 
Tomasz Stańko. Festiwal miał bardzo zróżnicowany program obejmujący muzykę baro-
kowego kompozytora Pergolesiego, muzykę grecką, norweską i jazz z Nowego Jorku. 
Tomasz Stańko wykonał swoje najnowsze kompozycje utrzymane tym razem w duchu 
latynoamerykańskim. Jego sekcję muzyczną zasilił kubański perkusista Jalidan Ruiz 
oraz gitarzysta brazylijski Nelson Veras. Polski trębacz oznajmił dziennikarzowi: 
„(...) zmierzam teraz w kierunku kultury Ameryki Południowej, do której zawsze mnie 
trochę ciągnęło. Do ich literatury i muzyki – radosnej, chociaż czasem przez łzy (...)”. 

� 

■ 18 listopada 2012 r. pod auspicjami Ambasady Meksyku w Polsce odbył się, w sali 
kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, koncert meksykańskiej muzyki gita-
rowej zatytułowany „Tańce i fantazje”. Udział w koncercie wzięło dwóch gitarzystów: 
Santiago Lascurain (1980) i Santiago Gutiérrez Bolió (1978). Wykonali utwory: inspi-
rowany poematem Octavio Paza utwór „Tres nubes” Dusana Bogdanoviča (1956), 
„Fantazję egzotyczną” Tomasa Barreiro (1976), „Tema variado y final” oraz „Allegro” 
Manuela M. Ponce (1882-1948), utwór „Cante” Mario Lavisty (1943) oraz „Danza Bru-
ja” Santiago Gutierreza Bolió (1978). Obaj gitarzyści kształcili się w Meksyku oraz 
w USA. Koncertują w krajach Ameryki Łacińskiej, w Stanach Zjednoczonych i w Eu-
ropie. Ich międzynarodowe tournée organizowane jest pod patronatem władz Meksyku, 
w ramach projektu „Sounds of México”, którego celem jest promocja muzyki meksy-
kańskiej na świecie.  

� 

■ 24 listopada 2012 r. w Teatrze Operowym w Bilbao miała miejsce premiera dzieła 
Karola Szymanowskiego „Krół Roger” w reżyserii Michała Znanieckiego, który wcze-
śniej reżyserował tę operę polskiego kompozytora w Teatro Nacional w Madrycie oraz 
w Santa Fé w Argentynie. W przedstawieniu w Bilbao wykonawcą roli głównej był pol-
ski baryton Mariusz Kwiecień. Za pulpitem dyrygenckim stanął polski dyrygent Łukasz 
Borowicz.  

SZTUKI PLASTYCZNE  

■ Kilka lat temu  wyjechała na studia do Chile polska plastyczka Dagmara Wyskiel. Po 
ukończeniu studiów została w tym kraju i zamieszkała na pustyni Atacama. We wrze-
śniu br. na zorganizowanej w Opolu wystawie pod hasłem „Ars Polonia” zaprezentowa-
ła swoje instalacje zainspirowane życiem na pustyni. 
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� 

■ W okresie od 10 października do 16 listopada 2012 r. w salach wystawowych In-
stytutu Cervantesa w Warszawie zorganizowano pokaz rycin Francisco Goi z serii „Ka-
prysy”. To pierwsza seria rycin pochodzących z 1799 roku, jeden ze słynnych cykli 
stworzonych przez artystę z pełną swobodą, a nie na zamówienie. W swoich rycinach 
Goya zawarł ostra krytykę otaczającej go rzeczywistości. Pod względem stylu połączył 
w nich nowoczesną wrażliwość i dążenie do sztuki opartej na subiektywizmie i wolno-
ści twórczej. Ryciny zostały opatrzone komentarzem dodanym przez samego Goyę. Po-
kazany w Warszawie zbiór pochodzi z muzeum Prado w Madrycie. Otwarciu wystawy 
towarzyszył panel dyskusyjny o następującym programie: 

˗ Goya we współczesnym teatrze hiszpańskim – Sztuka „Gdy rozum śpi” Antonia Bu-
ero Vallejo. Prowadzenie: María Fernanda Santiago Bolaños z Uniwersytetu Rey Juan 
Carlos w Madrycie. 

˗ „El sueño de la razón”. Hiszpańskie Oświecenie i koniec starego reżimu. Prowadze-
nie: Miguel A. Puig-Samper (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 

˗ Przekaz zawarty w “Kaprysach” Goi. Prowadzenie: José Luís Gómez Urdáñez 
z Uniwersytetu La Rioja. 

� 

■ 22 listopada 2012 r. w Instytucie Cervantesa w Warszawie otwarto wystawę „Gregu-
erías” Ramóna de la Serny. Zaprezentowano na niej wybór rysunków „Myśli rozbryka-
ne”, które były publikowane w czasopiśmie „Blanco y Negro” w latach 1930-1935. 
Ramón de la Serna (ur. w Madrycie w 1888, zmarł w Buenos Aires w 1963) był auto-
rem płodnym i trudnym do sklasyfikowania, bo uprawiał rozmaite dziedziny twórczo-
ści. Był dziennikarzem, wykładowcą, reporterem radiowym, kronikarzem cyrku, ry-
sownikiem i aktorem. Wprowadził do Hiszpanii europejską awangardę. Rysunki z cyklu 
„My śli rozbrykane” to poetyckie odzwierciedlenie fragmentarycznej wizji świata, obraz 
detali, które dla większości odbiorców pozostają niezauważone. 

FILM  

■ W dniach 19-29 lipca 2012 r. miał miejsce XII Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
T-Mobile „Nowe Horyzonty” we Wrocławiu. Nie zabrakło na nim kina latynoamery-
kańskiego. Już pierwszego dnia odbył się pokaz chilijskiego „Roku tygrysa” Sebastiana 
Lelio. Na zamknięcie festiwalu wybrano film brazylijski „W drodze” Waltera Sallesa, 
adaptację kultowej powieści Jacka Kerouaca. W konkursowej części festiwalu polskie 
prapremiery miało 12 filmów, przy czym organizatorzy postawili na kino chilijskie, stąd 
między innymi prezentacja w konkursie filmu „Lato” José Torresa Leivy i „Od czwart-
ku do niedzieli” Domingi Sotomayor Castillo. W konkursie znalazł się także kataloński 
laureat MFF w San Sebastian „Podwójne ślady” Isaki Lacuesty. Obok filmowców 
z Polski, Japonii i Filipin do jury konkursu został zaproszony Meksykanin Amat Esca-
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lante. Grand Prix otrzymał film „Od czwartku do niedzieli” Chilijki Domingi Sotomay-
or Castillo przedstawiający rozpad rodziny widziany oczami dzieci. Nagrodę FIPRESCI 
(nagroda dziennikarzy) przyznano filmowi brazylijskiemu „Sąsiedzkie dźwięki” Klebe-
ra Mendonça Filho. 

� 

■ 21 sierpnia 2012 r. w warszawskim kinie Muranów zaprezentowano argentyńsko-
hiszpański film „Akacje” reżysera Pablo Giorgelli, który zdobył nagrodę „Złota kame-
ra” za najlepszy debiut na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Główne 
role w tym filmie grają German de Silva, Hebe Duarte i Nayra Calle Mamani.  

� 

■ W dniach 12-21 października 2012 r. odbył się Warszawski Festiwal Filmowy. Wi-
dzowie mieli okazję obejrzeć na nim zestaw filmów, które opowiadają historie „o lu-
dziach i dla ludzi” ze wszystkich zakątków świata. W programie festiwalu znalazło się 
130 filmów pełnometrażowych i 70 krótkometrażowych z 55 krajów. Wśród nich poka-
zano filmy z Argentyny i Hiszpanii. Były to: „Martwy i szczęśliwy” (reżyser Javier Re-
bollo, Hiszpania, 2012), „Szczęście w twoich rękach” (reżyser Daniel Burman, Argen-
tyna, 2012), „Biały słoń” (reżyser Pablo Trapero, Argentyna/Hiszpania/Francja, 2012) 
i „Przygody Tadzia Jonesa” (reżyser Enrique Gato, Hiszpania, 2012). 

� 

■ Na zorganizowanym w dniach 8-18 listopada 2012 r. Międzynarodowym Festiwalu 
Kina Dokumentalnego w stolicy Meksyku pokazano 10 filmów dokumentalnych 
Krzysztofa Kieślowskiego. Polska była gościem honorowym festiwalu. 

� 

■ W dniach 22-29 listopada 2012 r. w warszawskich kinach Muranów i Luna odbył 
się VIII Festiwal „Filmy Świata Ale Kino!” W tegorocznym programie znalazło się 20 
filmów z Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki, które wcześniej miały swoje premiery 
światowe na najważniejszych festiwalach filmowych. Były wśród nich filmy z Meksy-
ku, Brazylii, Kolumbii, Argentyny, Arabii Saudyjskiej, RPA, Chin, Filipin, Turcji 
i Izraela. W sekcji „Brazylia, jakiej nie znacie” pokazano między innymi brazylijskiego 
kandydata do Oscara – film Seltona Mello pod tytułem „Klaun”, opowieść o Benjami-
nie, który całe życie spędził w cyrku, ale pewnego dnia postanowił spróbować sił i po-
szukać stałego adresu oraz idealnej kobiety. Kolejnym przykładem kina brazylijskiego 
były „Sąsiedzkie dźwięki” – rzecz o niepewności życia w wielkiej metropolii. Kino 
meksykańskie reprezentowało „Pragnienie miłości”, film Michela Franco o brutalnym 
wchodzeniu w dorosłość przez piętnastoletnią Alejandrę. Organizatorem festiwalu był 
kanał filmowy Ale kino! oraz Agencja Mañana. Poza Warszawą, festiwal odbył się 
również we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.  
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� 

■ 25 listopada 2012 r. w ramach cyklu „Cine Latino” kina Alchemia, którego celem 
jest propagowanie wśród polskiej publiczności filmów hiszpańskojęzycznych, odbył się 
pokaz filmu „4 piętro” Antonia Mercero. Pokazowi towarzyszył wykład zatytułowany 
„Przemysł narkotykowy w Ameryce Łacińskiej”, po którym zaprezentowano film „Ma-
ria łaski pełna” w reżyserii Joshua Martona. 

� 

■ W dniach od 2 do 16 grudnia 2012 r. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Watch 
Docs. - Prawa człowieka w filmie” – już po raz dwunasty miał miejsce w Warszawie 
prezentując filmy, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką 
kina. Pokazom filmowym towarzyszyły lekcje mistrzowskie prowadzone przez wybit-
nych dokumentalistów oraz dyskusje z ekspertami w dziedzinie praw człowieka. Zapre-
zentowane filmy pokazywały świat bez upiększeń. W części konkursowej festiwalu 
znalazły się dwa filmy meksykańskie: „Burmistrz” przedstawiający sylwetkę nietuzin-
kowej postaci Maurizio Fernandeza Garzy z leżącego w północnym Meksyku miasta 
Monterrey oraz film „Reporter” Bernardo Ruiza, który jest zatrważającą opowieścią 
o meksykańskim dziennikarstwie śledczym. W programie festiwalu pokazano około stu 
filmów, które po zakończeniu imprezy w Warszawie odwiedzają kilkanaście miast 
w Polsce. 

L ITERATURA  

■ 2 października 2012 r. w księgarni „Czuły Barbarzyńca” zorganizowano spotkanie 
z Juanem Carlosem Mestre – hiszpańskim poetą i artystą plastykiem, który w 1985 roku 
został laureatem nagrody Adonais za tom poezji „Antifona del Otoño del Valle del Bie-
rzo”, potem wyjechał do Chile, gdzie mieszkał przez kilka lat i wydał „Karty ognia”. Po 
powrocie do Hiszpanii ukazały się kolejne tomy jego wierszy: „El arca de los dones”, 
„Los cuadernos del paraiso” i „La poesía ha caido en desgracia”. Za ten ostatni tom 
otrzymał w 1992 roku nagrodę Jaime Gil de Biedma. Za „Grób Keatsa” przyznano mu 
nagrodę poetycką Jaén (1999), natomiast w 2008 roku został laureatem Państwowej 
Nagrody Literackiej w dziedzinie poezji za tom wierszy „Czerwony dom”. Jako plastyk 
wystawiał swoje prace w Hiszpanii, Francji, we Włoszech, w Chile i w USA. 

� 

■ Powieść Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”, która ukazała się w Warszawie 
w 1937 roku, obchodziła teraz swoje 75-lecie. Z tej okazji wydawca dzieł Gombrowi-
cza, którym jest krakowskie Wydawnictwo Literackie, przygotował jubileuszowe wy-
danie książki wzorowane na tym sprzed 75 lat, z okładką i wstępem Brunona Schulza. 
Planowane jest także wydanie audiobooka w interpretacji Macieja Stuhra. 15 paździer-
nika w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie otwarto wystawę „Ferdydurke to ja” 
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w obecności wdowy po pisarzu Rity Gombrowicz, zaś 16 października w Instytucie Ce-
rvantesa w Warszawie miało miejsce spotkanie z Miguelem Grinbergiem (ur. 1937) – 
pisarzem argentyńskim polskiego pochodzenia, który przyjaźnił się z Gombrowiczem 
w Buenos Aires i dzieje tej przyjaźni opisał w książce „Wspominając Gombrowicza”. 
W 2004 roku rząd polski odznaczył Grinberga Złotym Krzyżem Zasługi. Spotkanie 
w Instytucie Cervantesa w Warszawie nosiło tytuł „Ferdydurke i agonia kultury Zacho-
du”. Moderowała je Klementyna Suchanow – autorka książki o pobycie Gombrowicza 
w Argentynie. 

� 

■ Podczas 45. edycji Międzynarodowego Festival „Cervantino”, który odbywa się 
co roku w październiku w meksykańskim mieście Guanajuato, Polska (obok Austrii 
i Szwajcarii) była gościem specjalnym. Polscy artyści wystąpili z koncertem na otwar-
ciu festiwalu (piszemy o tym w rubryce dotyczącej muzyki), a 19 października w repre-
zentacyjnym Teatro Juarez miała miejsce prezentacja książki „Elogio del cuento pola-
co” wydanej nakładem „Conaculta”. Powstała na podstawie dwóch wcześniej wydanych 
w Meksyku antologii polskich opowiadań: „Antología del cuento polaco contempo-
ráneo” w wyborze i tłumaczeniu Sergio Pitola (Editorial Era S.A., 1967) oraz antologii 
„El cuento polaco” w wyborze i tłumaczeniu Aleksandra Bugajskiego (Ed. Oasis, 
1979). Nowa antologia „Elogio del cuento polaco” powstała we współpracy z wydawcą 
Rodolfo Mendozą. Składa się z 44 opowiadań i fragmentów prozy polskich autorów, 
wśród których znajduje się cała plejada wybitnych ludzi pióra. Warto przypomnieć, że 
pisarz meksykański Sergio Pitol, który spędził w Polsce wiele lat, najpierw jako stypen-
dysta, a potem jako dyplomata, jest tłumaczem najbardziej zasłużonym w propagowaniu 
literatury polskiej w Meksyku. Aleksander Bugajski otrzymał w 1963 roku stypendium 
Narodowego Uniwersytetu Meksykańskiego UNAM, a po ich ukończeniu zamieszkał 
w Meksyku na stałe. Meksykańskie dzienniki poświęciły sporo miejsca na omówienie 
nowej publikacji polskiej prozy podkreślając, że przybliża ona Meksykanom rzeczywi-
stość kraju dalekiego z geograficznego punktu widzenia, ale jednocześnie bliskiego pod 
wieloma względami, jeżeli chodzi o historię i kulturę. 

� 

■ Na Międzynarodowych Targach Książki , które odbyły się w mieście Guadalajara 
w Meksyku, gościem specjalnym była polska poetka Ewa Lipska. 

� 

■ 6 grudnia 2012 r., staraniem Ambasady Meksyku w Polsce oraz Instytutu Cervantesa 
w Warszawie, zorganizowano spotkanie zatytułowane „Carlos Fuentes – Escudero del 
Quijote o Embajador de La Mancha”. Odczyt pod tym tytułem wygłosił pisarz i przyja-
ciel Fuentesa – Jorge F. Hernández, który dokonał analizy wkładu Fuentesa do literatury 
światowej. Fuentes należy do grona najwybitniejszych pisarzy „boomu” literatury laty-
noamerykańskiej. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć pisarza, których autorem jest 
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Rogelio Cuéllar. Impreza została powtórzona w siedzibie Instytutu Cervantesa w Kra-
kowie. 

Jorge F. Hernández (ur. 1962) jest autorem wielu esejów i artykułów na temat 
historii Meksyku. Wydał dwie książki: „La sociedad del silencio” i „Microhistoria del 
Santuario de Atotonilco” (nakładem Fondo de Cultura Económica, 1991). 

Warto dodać, że w hołdzie dla zmarłego niedawno Carlosa Fuentesa Ambasada 
Meksyku w Warszawie urządziła 5 listopada meksykański „Altar de muertos” (Ołtarz 
zmarłych). 

� 

■ W listopadzie 2012 r. odbył się w Warszawie VII Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Opowiadania zorganizowany przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Reszewskie-
go. W jego programie wystąpili „opowiadacze” historii i ludowych legend ilustrowa-
nych pieśniami pochodzącymi z krajów słowiańskich, bałtyckich, z krajów kultury ro-
mańskiej, z Bliskiego Wschodu oraz z Ameryki Łacińskiej W dniach 8-9 listopada wy-
stąpili na festiwalu artyści kolumbijscy. Był wśród nich zamieszkały w Paryżu Nicolas 
Buenaventura (syn Enrique Buenaventury – znanego kolumbijskiego dramaturga 
i reżysera teatralnego, który kilkakrotnie gościł w Polsce w ubiegłym stuleciu). Nicolás 
jest „opowiadaczem” czerpiącym inspiracje z mitycznych opowieści o początkach świa-
ta (...najpierw był dźwięk, słowo, gest...). Opowiada, gra na różnych instrumentach 
i śpiewa. Towarzyszyła mu Marta Gómez – oryginalna śpiewaczka pochodząca z Ko-
lumbii, która sama komponuje muzykę do słów ludowej poezji latynoamerykańskiej, do 
kołysanek ludowych o wątkach andyjskich i karaibskich, a ostatnio także do poezji Gar-
cii Lorki. W swoim programie artyści kolumbijscy zaprezentowali spektakl będący 
opowieścią rozłożoną na trzy głosy, trzy narracje łączące się jedną całość, a wszystkie 
inspirowane szamańskimi opowieściami Indian południowoamerykańskich. 

� 

■ 12 listopada 2012 r., w ramach obchodów „Roku José Hierro”, Instytut Cervantesa 
zorganizował w księgarni „Czuły Barbarzyńca” wieczór poświęcony upamiętnieniu po-
ety José Hierro (1922-2002) – laureata nagrody Cervantesa (1998) i nagrody Príncipe 
Asturias (1981). To kluczowa postać dla zrozumienia hiszpańskiej poezji od czasów 
wojny domowej. W swojej twórczości przeszedł drogę od poezji o charakterze społecz-
nym  („Quinta del 42”) do wybitnych reportaży opublikowanych w swej ostatniej książ-
ce „Cuaderno de Nueva York” (1998). Wiersze poety czytała polska aktorka Beata Ko-
zikowska. 

� 

■ Krakowskie wydawnictwo ZNAK  opublikowało kolejną powieść katalońskiego 
powieściopisarza Eduardo Mendozy „Walka kotów”. Autor jest dobrze znany polskim 
czytelnikom z przekładów wielu jego książek. Jeden z recenzentów „Walki kotów” tak 
zatytułował swoją relację o tej powieści: „Brytyjski racjonalizm, hiszpański tempera-
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ment i świetne pióro Eduardo Mendozy”. Powieść została wyróżniona w Hiszpanii na-
grodą „Premio Planeta” (2010). Tytuł wywodzi się od obrazu Francisca Goi, który 
przedstawia czarnego i szarego kota w momencie rozpoczynania bójki. Narracja powie-
ści umiejscowiona jest w przededniu wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Do rozgo-
rączkowanego Madrytu przybywa brytyjski historyk sztuki (specjalista od malarstwa 
hiszpańskiego) z dyskretną misją dokonania wyceny kolekcji obrazów będących w po-
siadaniu pewnego arystokraty, który pragnie spieniężyć kolekcję w sposób nielegalny. 
Anglik przeżywa niecodzienne przygody: wpada w sidła prawicowego spisku, zakochu-
je się w córce arystokraty, odkrywa w piwnicy niezwykłą tajemnicę arystokratycznego 
domu itp. Powieść Mendozy jest świetnie napisanym thrillerem. 

� 

■ Warszawska MUZA wydała powieść „2666” Chilijczyka Roberto Bolaño (1963-
2003) – przedwcześnie zmarłego pisarza, który zakończył życie po kilku latach niezwy-
kle obfitej twórczości literackiej. Powieść „2666” ukazała się już po śmierci autora. Pi-
sząc ją zapewne zdawał sobie sprawę, że umiera (nie doczekał się przeszczepu wątro-
by), więc warto czytać tę książkę jak testament pisarza, który zna swoją wartość i wie, 
co ma światu do przekazania. Będąc mistrzem niedopowiedzeń, nie mówi tego wprost. 
„2666” jest próbą stworzenia powieści totalnej. Składa się z pięciu części. Wiodącym 
motywem akcji są poszukiwania zaginionego pisarza Benna von Archimboldiego pro-
wadzone przez czterech młodych literaturoznawców (Francuza, Włocha, Niemca i An-
glika) zafascynowanych jego dziełem. Akcja rozgrywa się przede wszystkim w Meksy-
ku i wszystkie jej drogi prowadzą do leżącego w pobliżu granicy z USA miasteczka 
Santa Teresa, które słynie z tego, że są w nim mordowane kobiety. Tam czterej młodzi 
ludzie dowiadują się o brutalnych zabójstwach, o zbrodniach, z którymi policja nie po-
trafi albo nie chce się uporać. Historia pozostaje niedopowiedziana. 

Krytycy piszą, że powieść „2666” już została obwołana pierwszym arcydzie-
łem XXI wieku, a w opinii wielu Roberto Bolaño należy do grona najwybitniejszych pi-
sarzy hiszpańskojęzycznych ostatniego dwudziestolecia i jest uważany za prawdziwego 
„giganta”, który w swej twórczości ostro krytykuje literacki establishment i stawia lite-
raturze najwyższe wymagania. Przekładu powieści „2666” dokonali Katarzyna Okrasko 
i Jan W. Rajter. 
 

Dział opracowała: Danuta RYCERZ 

 


