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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE 
POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKAŃSKI 

 
Literatura 
 
■ Bardzo ważnym wydarzeniem na polskim 
rynku wydawniczym było ukazanie się w kwietniu 
br. antologii poezji latynoamerykańskiej zatytu-
łowanej „Umocz wargi w kamieniu” (wydawca: 
Biuro Literackie, Wrocław). Autorką wyboru 
wierszy, przekładów, not biograficznych poetów 
i posłowia jest poetka i tłumaczka Krystyna 
Rodowska. Do rąk polskiego czytelnika trafia 
pierwszy tak obszerny wybór przekładów 
utworów najwybitniejszych poetów z Ameryki 
Łacińskiej, którą często nazywa się „kontynentem 
poetów”. Antologia zawiera wiersze 15 autorów. 

10 kwietnia br. odbyła się we Wrocławiu 
prezentacja antologii zorganizowana przez miej-
scowego wydawcę. Z tej okazji przyjechało do 
Polski troje poetów z Meksyku: Eduardo Lizalde, 
José Angel Leyva i Ambar Past. Promocja antolo-
gii miała miejsce podczas 16. edycji festiwalu lite-
rackiego „Port Wrocław”. 

11 kwietnia br. Instytut Cervantesa 
w Warszawie także zorganizował prezentację an-
tologii z udziałem trojga poetów z Meksyku, któ-
rzy czytali swoje wiersze. 

14 czerwca wieczór poświęcony antologii 
urządziło Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Jego 
program obejmował spotkanie z autorką Krystyną 
Rodowską. Prezentacji książki dokonał Carlos 
Marrodán Casas, po czym Krystyna Rodowska 
czytała swoje przekłady wierszy zamieszczone 
w antologii.  

Antologia Rodowskiej jest jej osobistym, 
subiektywnym wyborem przybliżającym nam 
twórczość grona wybitnych poetów kontynentu. 
Są wśród nich najstarsi, a więc sławne znakomito-
ści: Vicente Huidobro (Chile), César Vallejo (Pe-
ru), Jorge Luís Borges (Argentyna), Pablo Neruda 
(Chile), Octavio Paz (Meksyk). Obok nich Nicolás 
Guillén (Kuba), Ernesto Cardenal (Nikaragua), 
Nicanor Parra (Chile), Eduardo Lizalde (Meksyk), 
José Emilio Pacheco (Meksyk) i inni. Znajdujemy 
tu również własne „odkrycia” Krystyny Rodow-
skiej, do których zaliczyć trzeba przede wszystkim 
Gastona Baquero − wybitnego erudytę – poetę 
emigranta z Kuby zamieszkałego w Hiszpanii, in-

telektualnego poetę z Argentyny Roberto Juaroza 
i dwoje poetów z Meksyku: José Angel Leyva 
i Ambar Past – Amerykankę osiadłą w krainie Ma-
jów na południu Meksyku, która publikuje wiersze 
poetyckiego buntu. 

Takiej antologii poezji latynoamerykańs-
kiej jeszcze w Polsce nie było. Jest to pierwszy 
reprezentatywny wybór poetów z Ameryki Łaciń-
skiej. Wiele lat temu poprzedziły ją dwie inne pu-
blikacje: skromna antologia „Ewokacje” Jerzego 
Niemojewskiego (1968) oraz antologia Janusza 
Strasburgera „Z hiszpańskiego” (1956).  
 
■ Wśród tegorocznych nominacji do Nagrody 
imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy 
reportaż znalazło się siedem reportaży autorów 
zagranicznych i trzy autorów polskich. Wśród 
zagranicznych autorów zainteresowanie wzbudziła 
praca „Cuba Libre. Notatki z Hawany” Yoani 
Sánchez. Autorka jest jedną z najsłynniejszych 
blogerek. Mieszka w Hawanie, skąd prowadzi 
swoje zapiski opowiadające o codziennym życiu 
na Kubie, o kłopotach w rodzaju ciasnoty 
mieszkaniowej, zepsutej windy w jej wieżowcu, 
ograniczeń w dostawach prądu i wody w Hawanie 
itp. Książka „Cuba libre” jest wyborem zapisków 
z jej bloga. Swoje zapiski Yoani Sánchez kończy 
następującym zdaniem: Wszystko, co piszę, 
w gruncie rzeczy sprowadza się do jednego 
pytania. Jak się ma to, co nas na tej wyspie 
otacza, do tego, co nam kiedyś obiecywali? 
 
■ Barbara Jaroszuk, autorka przekładu powie-
ści „Spalona forsa” („Plata quemada”) Argentyń-
czyka Ricardo Piglii została laureatką Ósmej Na-
grody Instytutu Cervantesa za tłumaczenie literac-
kie. Wydawcą książki jest MUZA S.A. Akcja, 
opartej na faktach powieści o bandytach rabują-
cych banki, rozgrywa się w półświatku Buenos 
Aires. 
 
■ Wydawnictwo MUZA opublikowało kolejną 
książkę chilijskiego pisarza Roberto Bolaño 
„Amulet” (przekładu dokonał Tomasz Pindel). 
Tłem powieści są wydarzenia w Meksyku z 1968 
roku, kiedy wojsko zajęło kampus Narodowego 
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Uniwersytetu UNAM w stolicy, ponieważ studen-
ci mobilizowali ulice do buntu przeciwko fasado-
wej demokracji i spetryfikowanemu systemowi 
władzy jednej partii. W następstwie tych wyda-
rzeń wojsko otworzyło ogień do tłumu zgroma-
dzonego na placu Tlatelolco w przededniu otwar-
cia Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Te wyda-
rzenia są dla Roberta Bolaño tłem do opisania 
strumienia świadomości wrażliwej kobiety o imie-
niu Auxilio, która przypadkowo, jako jedna z nie-
wielu osób na całym uniwersytecie, uniknęła 
aresztowania przez policję i przez dwa tygodnie 
wegetowała w ukryciu doświadczając intensyw-
nych wizji, wśród których pojawiali się między 
innymi hiszpańscy poeci, republikańscy weterani 
wojny domowej, surrealistyczni malarze i młodo-
ciani latynoamerykańscy idealiści gotowi do walki 
z przemocą władzy. 
 
■ Wydawnictwo Czarne opublikowało książkę 
„Sztuka politycznego morderstwa, czyli kto zabił 
biskupa”, której autorem jest Francisco Goldman, 
a przekładu dokonał Janusz Ruszkowski. Goldman 
rekonstruuje polityczną zbrodnię, jaką było 
w Gwatemali zamordowanie w 1998 roku biskupa 
Juana Gerardiego, w dwa dni po opublikowaniu 
raportu „Guatemala nunca más” o zbrodniach jun-
ty rządzącej w tym kraju w latach 1954-1990 
i działającej pod płaszczykiem ideologii antyko-
munizmu. Biskup Gerardi stał na czele zespołu, 
który ten raport przygotowywał. Opisując zbrod-
nię zabójstwa biskupa, Goldman maluje portret 
społeczeństwa Gwatemali, w którym nie ma ludzi, 
których nie dotknąłby strach, przemoc, okrucień-
stwo. „Gazeta Wyborcza” zamieściła 12 kwietnia 
br. recenzję książki Goldmana. Autor recenzji Ar-
tur Domosławski napisał: (...) Książka Goldmana 
to najwyższej próby sztuka politycznego i zaanga-
żowanego reportażu, sztuka moralnej wrażliwości 
i odwagi, a także sztuka krytycznego myślenia (...). 
 
■ W „Gazecie Wyborczej” z 16 czerwca br. Ar-
tur Domosławski opublikował interesujący wy-
wiad z kolumbijskim pisarzem Jorgem Franco (ur. 
1962), któremu Gabriel García Márquez obiecał 
przekazać pałeczkę jako swojemu następcy. Po 
przeczytaniu powieści Franco „Rosario Tijeras”, 
którą wysoko ocenił, García Márquez zaprosił 
młodszego kolegę do Hawany, do założonej przez 
siebie międzynarodowej szkoły filmowej w San 

Antonio de los Baños, gdzie razem poprowadzili 
warsztaty dla młodych filmowców na temat „Jak 
opowiadać historie”.  

Wywiad Domosławskiego z Jorgem Fran-
co nosi tytuł „Z Jorge Franco podróż z Macondo 
do McOndo” i charakteryzuje twórczość tego po-
kolenia pisarzy latynoamerykańskich, którzy 
zbuntowali się przeciwko realizmowi magiczne-
mu, jaki królował w literaturze Ameryki Łaciń-
skiej przez kilka dekad i za temat swej twórczości 
obrali brutalne realia społeczne kontynentu, wi-
dziane oczami mieszkańców wielkich metropolii. 
Opisują więc świat miejskiej dżungli, w której 
globalizacja wypiera tradycję, popkultura zastępu-
je lokalny folklor, a Internet staje się najbardziej 
pożądanym i magicznym narzędziem. 

Polskie wydawnictwa opublikowały w ostat-
nich latach kilka powieści tego nurtu. Podajemy 
garść szczegółowych informacji: 

− Wydawnictwo Czarne w Warszawie: Kolumbij-
czyk Jorge Franco – „Rosario Tijeras” (2006) 
i „Paraiso travel” (2006); 

− Wydawnictwo Znak w Krakowie: Peruwiańczyk 
Santiago Roncagliolo – „Wstyd” (2007) i „Czer-
wony kwiecień” (2008); 

− Wydawnictwo muchaniesiada w Krakowie: Pe-
ruwiańczyk Jaime Bayly - „Noc jest dziewicą” 
(2007) oraz Boliwijczyk Edmundo Paz Soldán - 
„Śmierć na ulicy Unzeta” (2006); 

− Wydawnictwo Zysk i S-ka w Poznaniu: Kubań-
czyk Pedro Juan Gutiérrez – „Brudna trylogia w 
Hawanie” (2004) i „Tropikalne zwierzę” (2005); 

− Wydawnictwo Muza w Warszawie: Fernando 
Vallejo – „Błękitne dni” (2006), „Matka Boska 
płatnych morderców” (2007) i „Mój brat alkad” 
(2007). 

 
■ W ramach II Warszawskich Targów Książki, 
które odbyły się od 12 do 15 maja br. w Pałacu 
Kultury i Nauki, zorganizowano panel dyskusyjny 
„Ameryka Łacińska – ziemia migrantów” pod pa-
tronatem Centrum Studiów Latynoamerykańskich 
Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w panelu 
wzięli z ramienia CESLA: prof. Adam Elbanow-
ski, dr Katarzyna Dembicz oraz dr Francisco Rod-
riguez. Przedstawili zagadnienia współczesnej mi-
gracji mieszkańców Ameryki Łacińskiej i jej wie-
loaspektowość. Głównym gościem panelu był pe-
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ruwiański pisarz César Rosales-Miranda, który 
przedstawił swoje doświadczenie życia na emigra-
cji w Niemczech, co znalazło odzwierciedlenie 
w jego najnowszej książce zatytułowanej „Migra-
fitti Deutschland”. 
 
■ 5 maja br. na Wydziale Literatury i Sztuki 
Uniwersytetu w Hawanie miała miejsce prezenta-
cja książki prof. Henryka Markiewicza „Los estu-
dios literarios: conceptos, problemas, dilemas”. 
Przekładu na hiszpański dokonał badacz i teoretyk 
literatury Desiderio Navarro − dyrektor Centro 
Cultural „Criterios” w Hawanie, które jest wy-
dawcą książki. Prezentacji dokonał prof. Ariel 
Camejo z Wydziału Literatury zaznaczając, że 
praca prof. Markiewicza inauguruje cykl publika-
cji pod nazwą „Cuadernos Docentes” i jest prze-
znaczona dla studentów literatury jako lektura 
obowiązkowa. Należy do serii „Polonia en el pen-
samiento cultural” zapoczątkowanej i kontynu-
owanej przez Desiderio Navarro. 

Wydanie pracy prof. Markiewicza na Ku-
bie było możliwe dzięki pomocy finansowej Insty-
tutu Książki w Krakowie oraz wsparciu Ambasady 
RP w Hawanie i Ministerstwa Kultury Kuby. 

Profesor Henryk Markiewicz (ur. w 1922 
roku w Krakowie) jest jednym z czołowych pol-
skich teoretyków i historyków literatury. W latach 
1956-1993 był wykładowcą na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie i dyrektorem Instytutu 
Filologii Polskiej na tym uniwersytecie. Od 1965 
roku jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. 

Centro Cultural „Criterios”, którym kieru-
je Desiderio Navarro, zostało odznaczone meda-
lem pamiątkowym wydanym z okazji 280. roczni-
cy założenia Uniwersytetu w Hawanie. 
 
Wystawy 
 
■ Od 29 kwietnia br. w galerii ogrodu rzeźb 
imienia Juana Soriano w Podkowie Leśnej ekspo-
nowano wystawę najnowszych prac wybitnego 
malarza z Meksyku Manuela Felguereza. Przygo-
towano ją pod auspicjami meksykańskiego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych i Muzeum Sztuki 
Abstrakcyjnej „Manuel Felguérez” w stolicy Mek-
syku. W Polsce nad urządzeniem wystawy czuwał 
właściciel galerii Marek Keller – dyrektor Funda-
cji „Juan Soriano”. 
 

■ W dniach 16-18 maja br. prof. Miguel Angel 
Flores, reprezentujący Universidad Autónoma Me-
tropolitana w stolicy Meksyku, poprowadził 
w CESLA kurs zatytułowany „Obraz Meksyku od 
czasów Rewolucji 1910. Historia i mity w twór-
czości dwojga malarzy (Diego Rivery i Fridy Kah-
lo) i dwóch pisarzy (Octavio Paza i Juana Rulfo). 
Prof. Miguel Angel Flores prowadzi na UAM wy-
kłady z historii gospodarczej, politycznej i spo-
łecznej Meksyku w okresie 1917-2000. Jest auto-
rem esejów na temat kultury Meksyku. Jest rów-
nież poetą, laureatem nagrody państwowej w 1980 
roku. Przełożył na hiszpański i przygotował do 
druku dzieła zebrane Fernando Pessoa. Wykładał 
na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, na 
uniwersytetach w Limie, Lizbonie, Pradze i Buda-
peszcie. 
 
■ 19 maja br. w Instytucie Cervantesa w War-
szawie prof. Miguel Angel Flores wygłosił odczyt 
zatytułowany „Frida Kahlo. Przeciwko Fridoma-
nii. Malarstwo zrodzone z cierpienia”. 
 
■ W dniach 21-31 maja br. w Pałacu Kazimie-
rzowskim Uniwersytetu Warszawskiego zorgani-
zowano wystawę „Mario Vargas Llosa i inni lite-
raccy nobliści z Ameryki Łacińskiej i Karaibów”. 
Organizatorami wystawy byli: CESLA i UW. 
 
■ 7 czerwca br. w Instytucie Cervantesa w War-
szawie otwarto wystawę „Oblicza Meksyku”, na 
którą składały się prace fotograficzne 25 artystów 
meksykańskich reprezentujących różne pokolenia, 
różnorodną tematykę i różne style w najnowszej 
fotografii Meksyku. Wystawa daje obraz życia te-
go kraju na przestrzeni wielu lat historii, kiedy to, 
po odzyskaniu przez Meksyk niepodległości, 
kształtowała się jego tożsamość narodowa. 
 
■ W dniach 7-27 lipca w Centrum Kultury „Ko-
neser” na warszawskiej Pradze eksponował swoje 
prace Xawery Wolski – współczesny artysta pol-
sko-meksykański. Zatytułował wystawę „Błysk” 
i zaprezentował na niej instalacje, do których 
używa takich materiałów jak terakota, jedwab, 
druty, elementy ze stali. 
 
■ Od 6 lipca do 15 sierpnia w Centrum Kultury 
imienia Krystyny Bochenek w Katowicach poka-
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zano wystawę Ivone Hope pod tytułem „Lakando-
ni. Ulotne chwile natury” („Selva Lacandona de 
Chiapas”). Wystawie patronowała Ambasada 
Meksyku w Warszawie. 
 
■ 12 lipca w Muzeum Narodowym w Krakowie 
otwarto wystawę „Skarby Korony Hiszpańskiej”, 
która prezentuje 400 lat historii i kultury Hiszpa-
nii. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Patrimonio 
Nacional de España. Koncepcję pokazu opracował 
kurator wystawy José Gabriel Moya Valgañón. 
Wśród eksponowanych ponad stu dzieł są między 
innymi obrazy El Greca, Sancheza Coello, Tycja-
na, Veronesego, Tintoretta, tkaniny wykonane 
w Królewskiej Manufakturze Tapiserii według 
kartonów Francisca Goi, przedmioty ze skarbców 
kościelnych i klasztornych (relikwiarze, mon-
strancje, kadzielnice, figury świętych), zbroje ry-
cerskie, przedmioty codziennego użytku przezna-
czone dla ludzi dworu. Wystawa jest doskonale 
zaaranżowana i sprawia, że zwiedzający wychodzi 
z muzeum pod wrażeniem niezwykłej obfitości. 
Rzadko gościmy w Polsce wystawy tej rangi. Bę-
dzie czynna do 9 października br. 

Wystawę zorganizowano w ramach mię-
dzypaństwowej wymiany kulturalnej między Pol-
ską i Hiszpanią. Wiosną br. w Pałacu Królewskim 
w Madrycie pokazywaliśmy wystawę polskich 
skarbów sztuki złotego wieku. Główną ozdobą 
wystawy był obraz Leonarda da Vinci „Dama z ła-
siczką” ze zbiorów Muzeum Czartoryskich w 
Krakowie. Organizatorami wymiany wystaw są: 
Muzeum Narodowe w Krakowie i Pałac Królew-
ski w Madrycie.  
 
Muzyka 
 
■ W dniach 18-23 kwietnia odbyła się w Krako-
wie ósma edycja festiwalu Misteria Paschalia bę-
dącego świętem dla miłośników muzyki dawnej, 
głównie epoki baroku. Krakowski festiwal prezen-
tuje muzykę związaną z Triduum Paschalnym 
i Wielkanocą. To bardzo bogaty, zwłaszcza baro-
kowy repertuar. Organizatorzy festiwalu maja sła-
bość do wykonawców z krajów śródziemnomor-
skich, stąd dominują tutaj Włosi, Francuzi, Hisz-
panie, Katalończycy. Po raz kolejny wystąpił w 
Krakowie wybitny muzyk i kompozytor kataloń-
ski Jordi Savall prezentując swój nowy projekt 

osnuty na historii krucjaty przeciw Albigensom 
i tragedii Katarów. 

■ W programie Międzynarodowego Festiwalu 
Salsy kubańskiej w Łodzi (29 kwiecień-2 maj 
br.) odbyły się występy zespołów, warsztaty dla 
tancerzy, przedpremierowy pokaz filmu „The 
Black Roots of Salsa” i spotkanie z 73-letnim tan-
cerzem Luisem Chacón Aspiriną, odtwórcą jednej 
z głównych ról w tym filmie. Na imprezie pojawili 
się kubańscy tancerze ze światowej czołówki wy-
konawców salsy, jak Yeni Molinet, Sergio Larri-
naga, Israel Gutierres i Juan José Ortiz. Była to 
druga edycja festiwalu salsy kubańskiej w Polsce. 
Ubiegłoroczna miała miejsce w Krakowie. 
 
■ 8 czerwca w gmachu Dziekanki na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie wystąpiła harfistka 
z Meksyku Mercedes Gomez Benet, wykonująca 
utwory kompozytorów meksykańskich. 
 
■ 17 czerwca w kościele akademickim świętej 
Anny w Warszawie wystąpił Chór Uniwersytecki 
z Guayaquil w Ekwadorze. Śpiewacy wykonali 
utwory muzyki popularnej i folklorystycznej 
z Ameryki Łacińskiej. Chór gościł w Polsce na 
zaproszenie Instytutu Cervantesa, który we współ-
pracy z Ambasadą Ekwadoru w Warszawie zorga-
nizował „Dzień Ekwadoru” z programem mono-
graficznym poświęconym kulturze tego kraju. 
 
■ 18 czerwca w ramach festiwalu „Ethno-PORT 
2011” w Poznaniu, obok zespołów z wielu krajów, 
wystąpił kolumbijski zespół „LA-33” grający sal-
sę i uważany za jeden z najbardziej znanych tego 
typu zespołów w Ameryce Łacińskiej. Ta dwuna-
stoosobowa orkiestra powstała w Bogocie w 2002 
roku. Jej nazwa pochodzi od nazwy ulicy, przy 
której mieści się budynek – miejsce spotkań wielu 
muzyków. Tam właśnie bracia Sergio i Santiago 
Mejía, wraz z grupą przyjaciół grających jazz, 
rocka, reggae, rozpoczęli odkrywanie gorących 
rytmów Wysp Karaibskich, z których wiele jest 
wykorzystywanych w salsie. Swoje doświadczenia 
członkowie grupy wykorzystują w „ LA-33”, co 
sprawia, że muzyka, którą proponują, nie jest pro-
stym powrotem do korzeni i odtwarzaniem trady-
cji. Klasyczna salsa stała się u nich osią projektu, 
który obejmuje takie style jak boogaloo, guan-
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guancó, timba, latin jazz, son montano, guajira, 
funky i mambo. Zespół „LA-33” odniósł niekła-
mane sukcesy podczas „Columbian Salsa Panora-
ma” i na X Festiwalu Teatru Iberoamerykańskiego 
w Bogocie. 
 
■ W okresie letnim Warszawa gości co roku 
Międzynarodowy Festiwal Plenerowy „Jazz na 
Starówce”. W tegorocznym XVII już festiwalu 
(2 lipca-27 sierpnia) wystąpił sekstet kubańskiego 
skrzypka Omara Puente, w którego kompozycjach 
jazz krzyżuje się z muzyką klasyczną i gorącą sal-
są. Festiwal „Jazz na Starówce” z roku na rok cie-
szy się coraz większym powodzeniem. W bieżą-
cym roku wystąpili na nim muzycy z Polski, 
Skandynawii, USA i Kuby. 
 
■ Do Polski przyjechał chór „Les Chanteurs du 
Lycée” z Liceum Francusko-Meksykańskiego 
w stolicy Meksyku. Podczas swego tournée zapre-
zentował pieśni barokowe i klasyczne znanych 
kompozytorów meksykańskich i zagranicznych. 
17 lipca koncert chóru odbył się w Archikatedrze 
św. Jana na Starym Mieście w Warszawie, a 19 
lipca − w Bazylice Mariackiej na Rynku Głów-
nym w Krakowie. Chór „Les Chanteurs du Lycée“ 
został założony w 1992 roku i dał się poznać sze-
rokiej publiczności w wielu krajach. Koncertował 
w wielu prestiżowych miejscach w Meksyku, w 
Katedrze Notre Dame w Paryżu i w katedrach w 
Reims i w Chartres we Francji, w San Francisco, 
w Salzburgu. Chór występuje także podczas nabo-
żeństw poprzedzających koncerty. 
 
Teatr 
 
■ 13 czerwca w klubo-kawiarni „Czuły Barba-
rzyńca“ w Warszawie odbyło się czytanie aktor-
skie sztuki „Raróg“ argentyńskiego dramaturga 
Eduardo Rovnera. Przekładu sztuki dokonała Mar-
ta Jordan. Opracowania reżyserskiego podjął się 
Reda Haddad. Sztuka prezentuje grę między po-
staciami rzeczywistymi i ze świata fantazji. Z jed-
nej strony występują ludzie z krwi i kości a z dru-
giej mitologiczni bohaterowie. 

Argentyńczyk Eduardo Rovner jest auto-
rem ponad 35 sztuk teatralnych. Był wielokrotnie 
nagradzany, m.in. otrzymał „Premio Casa de las 
Américas” w Hawanie, Premio Nacional de Teatro 
w Argentynie, Premio Municipal de Buenos Aires. 

Wykładał w Państwowej szkole Sztuk Dramatycz-
nych i na Uniwersytecie w Buenos Aires, był dy-
rektorem generalnym i artystycznym prestiżowego 
Teatro San Martín w stolicy Argentyny. Obecnie 
jest dyrektorem wydawnictwa Emergentes. 
 
■ W dniach od 27 czerwca do 3 lipca Warszawa 
gościła kolejny Międzynarodowy Festiwal Szkół 
Teatralnych. Było to święto studenckiego teatru. 
Na dziewięciu scenach pokazano 13 przedstawień, 
które zostały przez jury zakwalifikowane do 
głównego konkursowego bloku festiwalu. Repre-
zentowały szkoły i style teatralne z wielu krajów: 
z Polski, Austrii, Włoch, Słowacji, Grecji, Węgier, 
Hiszpanii, USA i Chin. 

Z Hiszpanii przyjechali studenci: 

− z Wyższej Szkoły Sztuk Dramatycznych w Val-
ladolid (Kastylia-León) ze sztuką „Strzeż nas, 
Santiago (de Cuba), zwieraj szyki, Hiszpanio!” 
Ernesta Caballero; spektakl reżyserował Eduardo 
Navarro; 

− z Królewskiej Wyższej Szkoły Sztuk Drama-
tycznych w Madrycie ze sztuką „Kaprys doktora 
Oxa” według Juliusza Verne, w reżyserii R. Rafa-
ela Ruiza. 
 
■ Od 25 czerwca do 2 lipca miała miejsce 
w Warszawie VII edycja Festiwalu Teatrów Tańca 
pod nazwą „Zawirowania”. Wystąpiły zespoły 
z Polski, Francji, Belgii, Kanady i USA. Gwiazdą 
imprezy był Cullberg Ballet ze Szwecji. Obok 
przedstawień teatralnych odbywały się warsztaty, 
zajęcia plenerowe i spotkania z artystami. Wśród 
prowadzących warsztaty z tancerzami znalazł się 
Ricardo Domingo z Meksyku. 
 
Film 
 
■ 12 kwietnia br. w Instytucie Cervantesa 
w Warszawie odbyła się promocja książki „Od 
Cervantesa do Pereza Reverte” – pierwszego tomu 
nowej serii książkowej „Literatura na ekranie”, 
pod redakcją prof. Alicji Helman i dr Kamili Żyto. 
Seria ta będzie prezentacją dorobku polskiego fil-
moznawstwa w dziedzinie badań adaptacji filmo-
wych literatury. Zawarte w książkach z tej serii 
teksty stanowią analizę metod wykorzystywania 
dzieł literackich w filmie, a także przedstawiają 
historię związków literatury z filmem. Promocja 
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pierwszego tomu serii odbyła się z udziałem re-
daktorek: prof. Alicji Helman i dr Kamili Żyto. 

Pierwszy tom serii „Od Cervantesa do Pe-
reza Reverte” został poświęcony literaturze hisz-
pańskojęzycznej. Oprócz tekstów o „Don Kicho-
cie” Cervantesa i „Klubie Dumas” Pereza Reverte 
znalazły się w nim m.in. eseje o adaptacjach prozy 
Blasco Ibañeza, Unamuno, Borgesa, Marqueza, o 
filmach Wellesa, Saury, Polańskiego i Bertolu-
cciego.  

Prezentacji książki towarzyszył przegląd 
filmów w kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej. 
W programie znalazły się analizowane w książce 
filmy, m.in.: film Freda Niblo z Rudolphem Va-
lentino (z muzyka wykonywana na żywo przez 
Macieja Cugowskiego), filmy Carlosa Saury, Al-
fonso Araua i Marco Ferreriego.  
 
■ W maju wszedł na ekrany polskich kin film 
meksykański „Sezon na kaczki” („Temporada de 
patos”) w reżyserii Fernando Einbcke. Jest to de-
biut tego reżysera, znanego nam późniejszego 
twórcy głośnego filmu „Nad jeziorem Tahoe”. 

Akcja „Sezonu na kaczki” rozgrywa się 
w małym mieszkaniu w zwyczajnym bloku mek-
sykańskiego miasta. Pewnej niedzieli zostają 
w nim sami dwaj 14-letni chłopcy, do których do-
łącza potem młodociana sąsiadka i trzeci chłopak 
roznoszący pizzę. W filmie nic się specjalnego nie 
dzieje. Jego wartość polega na stopniowym odsła-
nianiu wewnętrznego życia bohaterów, odkrywa-
niu ich samotności, specyficznego, typowego dla 
początków dorastania stanu ducha, w którym bole-
sne udręki zderzają się z niesprecyzowanymi tęsk-
notami. 
 
■ W czerwcu pojawił się na ekranach film „Nad 
morzem” („Alamar”) Meksykanina Pedra Gonza-
leza Rubio – opowieść o ojcu (potomku Majów), 
który zabiera swego kilkuletniego syna na rafę ko-
ralową na Morzu Karaibskim. Mieszkają u starego 

rybaka, wspólnie nurkują, łowią ryby, czyszczą 
łódź, którą potem sami pływają. Ojciec uczy syna 
tego, co sam umie i co stanowi istotę jego życia. 
Kiedy śledzimy tę powolną akcję, uświadamiamy 
sobie, że oto trafiliśmy do raju, do miejsca, w któ-
rym natura i człowiek pozostają ze sobą w stanie 
idealnej harmonii. 

Film „Nad morzem” zdobył nagrodę „Ma-
gicznej godziny” na VIII Międzynarodowym Fe-
stiwalu Kina Dokumentalnego „Planete Doc Film 
Festival” w Warszawie. 
 
■ 27 czerwca w kinie Muranów w Warszawie 
miała miejsce premiera filmu „Chico i Rita” hisz-
pańskiego reżysera Fernanda Trueby, który po 
projekcji filmu spotkał się z publicznością. Z ini-
cjatywy agencji „Gutek Film” animowany film dla 
dorosłych został po raz pierwszy zaprezentowany 
warszawskim widzom. Fabuła filmu to historia 
miłości młodego pianisty jazzowego i dziewczy-
ny, która pragnie zostać wielką śpiewaczką. Film 
wprowadza nas w świat malowniczych zakątków 
Hawany i Nowego Jorku. Filmowi towarzyszy 
wspaniała kubańska muzyka Bebo Valdesa. Fer-
nando Trueba jest wielokrotnie nagradzanym 
hiszpańskim scenarzystą, reżyserem i producen-
tem filmowym. Od 30 lat realizuje filmy fabularne 
i dokumentalne, pracuje w teatrze i w telewizji. 
Jego film „Belle époque” z udziałem młodej Pene-
lope Cruz wyróżniono Oscarem i nagrodą Baftra 
dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. W cza-
sie krótkiego pobytu w Hollywood Trueba zreali-
zował komedię romantyczną „Zbyt wiele” z Anto-
nio Banderasem, Melanie Griffith i Daryl Hannah. 
Wrócił do Hiszpanii, gdzie zrealizował m.in. 
„Dziewczynę marzeń” z Penelope Cruz w roli 
głównej. Film miał premierę na Festiwalu Filmo-
wym w Berlinie i otrzymał siedem prestiżowych 
nagród Goya. 
 

Dział opracowała Danuta Rycerz 


