
o pocz!tku lat 80. XX wieku kr"-
ci# mroczne opowie$ci o dewian-
tach, psychopatach i toksycznych 

rodzinach. Scenariuszowe aluzje i alegorie 
przekazywa#y dramatyczn! prawd" o pa-
tologiach z%eraj!cych spo#ecze&stwo pod 
dyktatorskimi rz!dami genera#a Franco. 
W tych 'lmach muzyka odgrywa#a istotn! 
rol", cho( by#a tylko jednym z elementów 
ekranowej uk#adanki. Niektóre utwory  
z muzyki klasycznej ju% na zawsze b"d! si" 
nam kojarzy( z Saur! – na przyk#ad Can-
ción y Danzas No. 6 Mompou z 'lmem 
„Nakarmi( kruki” czy „Papa, mon amour” 
z „Pygmaliona” Rameau – z „Elizo, moje 
%ycie”. 

Od trzech dekad Saura, syn pianistki  
i brat malarza, niemal w ca#o$ci odda# swój 
talent muzyce – muzyce zwi!zanej z kul-
tur! iberyjsk! i iberoameryka&sk!. Tema-
tem twórczo$ci uczyni# m.in. portugalskie 
fado i argenty&skie tango, ale najbardziej 
zafascynowa#o go )amenco. Temu gatun-
kowi po$wi"ci# dziesi"( 'lmów pe#nome-
tra%owych i fabularnych (np. „Salome”)  
i... w#a$nie, jak nazwa( ten drugi nurt mu-
zykaliów? Dokumenty? Wideoklipy?

Je%eli chodzi o bogactwo informacji, 
dok#adno$( opisu, dba#o$( o szczegó# 
przekazu – s! to wr"cz 'lmy o$wiatowe. 
Gdy rozpatrywa( ich pi"kno plastyczne 
oraz maestri" syntezy obrazu i d*wi"ku – 
s! to wysmakowane „antymusicale”. Pod 
wzgl"dem konstrukcji – stanowi! ci!g te-
ledysków, sk#adaj!cych si" na niezaistnia#y 
lecz mo%liwy do zorganizowania idealny 
koncert najwi"kszych gwiazd. Tak by#o we 
„Flamenco” z 1995 roku, tak jest i w naj-
nowszym 'lmie Saury – „Flamenco, )a-
menco” (2010), w którym wyst!pili m.in.: 
Eva Yerbabuena, Sara Baras, Israel Galván, 

Estrella Morente, Niña Pastori, Miguel Po-
veda, Farruquito, Rafael Estévez & Nani 
Paños, Montse Cortés, Rocío Molina, 
Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Tomatito  
y José Mercé.

We „Flamenco, )amenco”, zamiast zasy-
pywa( widza de'nicjami, nazwami i data-
mi, Saura pozwala mu dotkn!( tego zjawi-
ska. Naprawd" dotkn!(, bowiem kamera 
podchodzi tak blisko, %e mo%emy dostrzec 
drzazgi wyrywane z parkietu przez pod-
kute obcasy. Da( si" porwa( p"dowi po-
wietrza nap"dzanego wiruj!cymi suknia-
mi i poczu( spazmatyczne wibracje warg,  
z których wydobywa si" ekstatyczny $piew. 
Rytm, melodia, $piew, s#owo, taniec, gest, 
strój, kolor – wszystko to tworzy niero-
zerwaln! ca#o$(, nies#ychanie intensywn!  
i skondensowan!. O zapami"tanych uczu-
ciach i obrazach arty$ci opowiadaj! ca#ym 
cia#em, a skala ekspresji dorównuje stop-
niowi precyzji karko#omnych uk#adów 
choreogra'cznych, palco#omnych partii 
gitarowych i krtanio#omnych melizmatów. 
Jeden tancerz plus jeden gitarzysta, dwoje 
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$piewaj!cych tancerzy plus deszcz, jeden 
$piewak plus trzech „sto#owych stukaczy”, 
sze$( tancerek zakrytych ciemnymi chus-
tami – oto kilka przyk#adów ascezy $rod-
ków wykonawczych, z której rodzi si" fe-
eria tre$ci. Paradoksalnie, o wiele wi"ksze 
wra%enie robi! najskromniejsze obsadowo 
etiudy ni% wyst"py du%ych grup.

Podobnie jak w pierwszym podej$ciu 
do )amenco przed pi"tnastu lat, Saura 
znów zaprosi# do wspó#pracy operatora-
poet" Vittorio Storaro. Ruchliwa kamera, 
teleobiektywy, d#ugie uj"cia daj! widzom 

szans" smakowania wyra'nowanej uro-
dy tego obrazu. Re%yser nie uleg# poku-
sie oczopl!sowego monta%u charakte-
rystycznego dla dzisiejszych koncertów  
i wideoklipów, chocia% energia i dynamizm 
)amenco mog#y podsun!( takie ba#amut-
ne rozwi!zanie. Operowanie $wiat#em  
i cieniem, scenogra'a w postaci paneli  
z reprodukcjami malarstwa hiszpa&skiego 
i starych plakatów 'lmowych – oto wspa-
nia#a oprawa plastyczna dla muzyki.

Zdj"cia rejestrowano w halach wystawy 
Expo w Sewilli, stolicy Andaluzji. Z An-

daluzji wywodzi si" )amenco. Ale tego si"  
z 'lmu Saury nie dowiemy. Dowiemy si" 
za to czego$ o wiele wa%niejszego: czym 
jest )amenco! 

Bardzo nam si" podoba#o. Najnowsze 
dzie#o Saury mo%na ogl!da( w kinach od 
12 sierpnia. „Hi-Fi i Muzyka” jest jego me-
dialnym patronem.  ■
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