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CHILIJSKIE
ARPILLERAS

I MOlAS
Z PANAMY



Towarzystwo Przyjaciól Sztuk Pieknych w Warszawie rno
zaszczyt qoscié w swojej galerii wystcwe chilijskich
arpilleras i panamskich molas, której patronuje Polski
Komitet Solidornosci z Narodem Chile.

Jako stowarzyszenie spoleczno-kulturalne cieszymy si~,
ie moiemy zaprezentowaé spoleczeristwu Warszawy
oryginalnq twórczosé ludowq, która odgrywa wainq
role w chilijskiej kulturze narodowej.

Sekretarz Generalny
(Wladyslaw Walczak)
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ARPlllERAS - tq nazwq okreslnne sq tkaniny-aplikacje, wyszywanki, jakie wyrosfy
z tradycji ludowej i rozpowszechnify síe w Chile po zamachu stanu dokonanym przez
junte Pinocheta w dniu 11 wrzesnio 1973 roku, zamachu, który postawil sobie za cel
zniszczenie nie tylko demokratycznych instytucji kraju, ale tokze dorobku kulturalnego
narodu Gabrieli Mistral i Pablo Nerudy. Naród ten, w czasie sprawowania wladzy
przez rzqd JednoSci ludowej kierowany przez Salvadora Allende, stal sie - jak nigdy
dotqd w swojej historii - pelnoprawnym promotorem rozwoju kultury we wszystkich
jej dziedzinach, o czym swiodczv powszechny rozkwit iycia kulturalnego: dziofolnosó
wydawnictw, twórczosé teatralna i filmowa, muzyka i plastyka, folklor i ruch amatorski,
szkolnictwo artystyczne.

faszystowski zamach zatrzymal ten proces, ale nie zalamal woli walki chilijskiego ludu.
Zrodzil kulturalny ruch oporu, rezystencje wobec namiastki kultury proponowanej przez
junte. Tkaniny arpilleras - gatunek wzbogacony teraz o gl~boko spoleczne tresci -
sq jednq z form tego ruchu. Tworzone potajemnie przez kobiety, iony i siostry wiez-
niów politycznych i zaginionych, sq one rozprowadzane i sprzedawane po swiecie,
zasilajqc w ten sposób fundusz pomocy ofiarom faszyzmu.
Arpilleras sq autentyczne, szczere, wykonujq je kobiety z ludu. Tym mocniejsza jest
ich wymowa. Ich tresé jest odbiciem tragicznych przeiyé Chilijczyków, cierpien, tru-
dnej codziennosci, walki i nadziei. Jest takie apelem o solidornosó rniedzvnorodowq.
Jej wyrazem jest równiei eksponowana w drugiej czesci wystawy grupa tkanin panam-
skich o nazwie MOlAS - kolekcja bedqco darem kobiet Panamy dio narodu chiljskie-
go. Molas, które swq technikq - chocloz to tez - aplikacje kilku warstw materialu
o intensywnych, mocnych kolorach - rózniq sie jednak od arpilleras, sq dzielem ko-
biet indicriskieqo plemienia Kunów, zamieszkujqcych archipelag San Bias. Oprócz
funkcji czysto dekoracyjnych majq zastosowanie praktyczne: Indianki Kuna wykonujq
z nich barwne stroje. Charakterystyczne wzornictwo - silnie zgeometryzowane orna-
menty roslinne. zwierzece i antropomorficzne - tworzy oryginalne, swoiste piekno
tych tkanin.

W maju bieiqcego roku odbylo sie w Toruniu Miedzynorodowe Forum Solidornoscl
z Kulturq Chilijskq, które potwierdzilo zdecydowanie postepowych sil na swiecle wal-
czqcych o przywrócenie swobód w Chile, i uznclo potrzebe popierania tej kultury
narodowej i ludowej w jej prawdziwych przejawach. Wierzymy, ie wystawa arpilleras
i molas, pochodzqcych ze zbiorów Muzeum im. Salvadora Allende w Hawanie - pre-
zentowana w galerii warszawskiego Towarzystwa Przyjaciól Sztuk Pieknvch - bedzie
skromnym przyczynkiem przybliiajqcym spoleczeristwu naszej stolicy dramatyczny obraz
tego dalekiego kraju.

Andrzej Lewicki
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GALERIE TPSP
PAtACYK
ul. Rutkowskiego 5

PODZIEMIE PAtACYKU
ul. Rutkowskiego 5

STARA KORDEGARDA
tazienki Królewskie
ul. Szwolezerów 9
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KLUB KAWIARNIA
'Podziemie Palacyku
ul. Rutkowskiego 5

WYDAWCA
Towarzystwo Przyjaciól
Sztu k Pieknych
w Warszawie

OPRACOWANIE KATALOGU
Krystyna Borchorisko
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