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Rozmowa z Eileen Hofer, re!yserk" filmu „Horyzonty”
prezentowanego w Mi#dzynarodowym Konkursie Filmy o Sztuce
Anna Paprocka: Jak odkry$a% %wiat baletu na Kubie?
Eileen Hofer: – Chcia%am opowiedzie# o determinacji Alicii Alonso w walce
z przeciwno"ciami losu. Utrata wzroku nie powstrzyma%a jej w d!&eniu do
osi!gni$cia sukcesu. Nauczy%a si$ ta'czy# jako osoba niewidoma. Pod!&aj!c
jej "ladami, wyl!dowa%am na Kubie w centrum narodowego zespo%u
baletowego. Fascynowa%o mnie równie& to, &e wszyscy s%yszeli o salsie na
Kubie, a o balecie niekoniecznie. Alicia Alonso rz!dzi "wiatem baletu tak jak
Fidel Castro Kub!. Dlatego bez ogranicze' mogli"my korzysta# z
dokumentacji jej wyst!pie' publicznych.
Kie%lowski przez histori# „Siedmiu kobiet w ró!nym wieku”
opowiada o nieuchronnej staro%ci i przemijaniu, z którymi trzeba
si# mierzy& w balecie. Osi"gasz podobny efekt, opowiadaj"c o
trzech tancerkach.
– Ka&da z nich reprezentuje pewien etap zawodowy, ale marzy o innym.
Amanda, najm%odsza bohaterka, zdaje egzaminy wst$pne do szko%y baletowej
i "ni o g%ównych rolach. Uda%o si$ to Viengsay Valdez – 35-letniej gwie(dzie,
której sukces wci!& jest przy#miony legend! jej wielkiej nauczycielki Alicii
Alonso. Najdojrzalsza primabalerina pewnie chcia%aby kolejny raz by# na
pocz!tku kariery, tak jak Amanda.
Alicja ma ponad 90 lat i nadal szkoli tancerki. Czy utrata wzroku i
wiek nie maj" wp$ywu na efektywno%& jej szkole'?
– Opinie s! skrajne. Zwolennicy Alicii t%umacz!, &e posiada genialny s%uch i
dodatkowy szósty zmys%, który pozwala jej wyczu# niedoci!gni$cia tancerek w
czasie próby. Krytycy nie tylko w to nie wierz!, ale uwa&aj!, &e reprezentuje
starodawny styl choreografii i powinna ust!pi# miejsca m%odemu pokoleniu.
Ze wzgl$du na tocz!cy si$ dialog zale&a%o mi, aby w filmie znalaz%a si$ scena z
próby, podczas której Alicja najpierw krytykuje Viengsay za brak
ekspresywno"ci, a po kilku minutach pyta swoj! asystentk$, kto ta'czy.
Rozmawia!a Anna Paprocka
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