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Олександр Буценко

Влада уяви

Після тривалої перерви (від середини 1990-х років) нова виставка робіт каталонського 
художника Антоні Міро (нар. 1944 р.) в Україні. Тут представлені 24 літографії нової серії 
«Вітер народу», присвяченої видатному іспанському танцюристу Антоніо Ґадесу, а також 
роботи із серії «Малювати малярство» та підсерії «Списи», використані з дозволу художника 
як ілюстрації до книги Леонідаса Донскіса «Влада і уява». Саме ця праця відомого сучасного 
литовського філософа, депутата Європейського парламенту послужила поштовхом і 
натхненням для організації виставки А. Міро. Приводом став історичний епізод з облогою 
голландської фортеці Бреда, який підвів нас із Леонідасом до розмови про суспільні цінності, 
поняття честі й гідності. В своїй книзі Л. Донскіс пише:

«Кодекс честі й лицарська шляхетність у часи, коли це почали зневажати й коли 
лицарство викликало радше насмішки, а не повагу і захоплення, є важливою темою в романі 
Сервантеса «Дон Кіхот». Майже в той самий час, коли Сервантес написав роман «Дон Кіхот», 
Дієго Родригес де Сільва-і-Веласкес створив своє полотно «Здача Бреди», зобразивши 
реальний епізод війни між Голландією та Іспанією. Після одинадцятимісячної облоги 
іспанське військо захопило голландську фортецю Бреда 1625 року. Гарнізон фортеці мужньо 
боронився, але склав зброю, коли скінчилися харчі й боєприпаси.

На тонкому й психологічно точному полотні Веласкеса ми бачимо тріумфуючих 
іспанських грандів і розчавлених та пригнічених голландських офіцерів. У центрі картини 
комендант фортеці Юстин фон Нассау підходить до командувача іспанським військом, 
генерала Амброзіо Спіноли. Спінола (1569-1630), нащадок генуезьких аристократів, 
славився вишуканими манерами та джентльменською поведінкою. Він не дивиться на ключі 
від міста, які йому протягує переможений комендант фон Нассау, а обіймає голландського 
генерала за плечі й по-дружньому вітає. З  історичних джерел відомо, що Спінола подякував 
переможеним ворогам за мужність і закликав іспанських вояків поставитися до голландців з 
усією можливою повагою. Поведінка Спіноли нагадує промову Дон Кіхота в корчмі, де він 
обстоює рицарський кодекс честі.

Якщо Веласкесове трактування характеру та особистості Спіноли можна сприймати 
як просте вшанування ним вояків-співвітчизників і прикрашання дійсності придворним 
художником іспанського королівського двору, згадаймо слова хорошого друга Веласкеса 
Пітера Пауля Рубенса, видатного фламандського живописця і дипломата з Антверпена.



Рубенс, який часто подорожував до Іспанії з дипломатичними місіями, якось зауважив, що 
протягом життя не зустрічав такої мудрої й шляхетної людини, як Амброзіо Спінола.

Перемога у війні скороминуща, а кодекс честі вічний -  саме цей афоризм дозволив 
Спінолі майже пророчо поставити повагу над переможеним ворогом і лицарську поведінку над 
буденними речами. Через вісім років голландці відвоювали Бреду в іспанців, здобувши гучну 
перемогу. Але ні фон Нассау, ні Спіноли при цьому вже не було. Обидва на той час померли»1.

Такому овіяному певною романтикою і донкіхотівською вірою у поняття честі погляду 
протистоїть інша позиція, виражена в монографії про творчість А. Міро:

«Відоме висловлювання сучасника Веласкеса, видатного поета Луїса де Гонгори: 
«Бреду здав голод». Та й саме полотно Веласкеса, написане за подіями 1625 року, овіяне 
героїко-романтичним флером -  центральна сцена передачі ключів від фортеці фламандським 
полководцем Ю. Нассау іспанському А. де Спінолі символізує гідність переможених і 
благородство переможців. Утім, як свідчать документи, коли іспанці зайняли фортецю, то 
знайшли там запасів хліба на місяць, а вина -  на три місяці... Не героїку історичного епізоду, 
а звичайні користолюбні інтереси -  купівлю-продаж (що. зрештою, лежить в основі і великих, 
і малих воєн) підкреслює А. Міро в найрізноманітніших творах серії; в одному з них (офорті 
«Списи», 1975) двоє супротивних військ озброєні вже ракетами і танками. До того ж, 
зауважимо, що іспанське військо носило тоді назву «Списи імперії», бо складалося переважно 
з найманців. Усе це мимоволі спадає на думку, коли входиш у простір веласківського полотна, 
проникаючи крізь час -  у прямому і переносному розумінні, адже об’єктний живопис А. Міро 
«Списи імперії» (1976-1977) дає змогу це зробити й самому глядачеві стати одним із учасників 
історичного епізоду»2.

В принципі, обидва погляди вірні, оскільки розкривають те саме явище, тільки з 
двох протилежних боків: «зв'язок між владою та уявою в часи перехідного періоду, коли 
весь духовний світ Європи, відомий як культура Середньовіччя, зник...Зникла не тільки 
культура лицарства, а й кодекс поведінки, набір цінностей, світогляд...», і ми стаємо 
свідками «народження світу, відомого нам як сучасність3». Звертаючись до історичного 
епізоду і полотна Веласкеса, Міро розглядає непривабливу сутність сучасності на противагу 
лицарському кодексу честі минулого. При цьому не просто дозволяє увійти в простір полотна, 
а й дає певне узагальнення новонародженому світу: часові рамки «Списів» розширюються і на 
окремих роботах з’являється інша дата -  1707 рік, пов’язана з битвою під Альмансою (поблизу

1. Леонідас Донскіс. Влада та уява. Студії з питань політики та літератури. Спадщина. К. -  2012. С. 117
2. О. Буценко. Антоні Міро. Мистецтво. К. -  1992. С. 12-13
3. Леонідас Донскіс. Влада та уява. Студії з питань політики та літератури. Спадщина. К. -  2012. С. 117



Валенсії), коли в змаганні за іспанську спадщину зійшлися в герці французько-іспанське 
військо та армія союзників -  британців, португальців та голландців. Усі ті риси, що на зламі 
епох проявилися у битві за Бреду, дедалі увиразнилися в битві під Альмансою, закладаючи 
моральні основи сучасного світу. В тій битві, що завершилася цілковитим розгромом армії 
союзників, французьким військом командував маршал Бервік (Джеймс Фітцджеймс). англієць 
за походженням, незаконнонароджений син герцога Йоркського та Олбані, майбутнього 
короля Якова II; на чолі ж армії союзників стояв француз, маркіз де Ровіньї, граф Голуей.

Перефразовуючи Л. Донскіса4, можна сказати, що мистецтво часто випереджає праці 
філософів у виявленні сучасних форм божевілля і варварства. Сучасне мистецтво завдяки 
тому, що використовує різні мови вираження і стирає традиційні межі між жанрами та видами 
творчості, поєднуючи їх в одне ціле (чи то йдеться про літературу, живопис, виконавське 
мистецтво чи кіно), набуває додаткової сили -  влади моральної уяви.

Серію А. Міро «Малювати малярство» можна поставити на рівень антиутопій Є. 
Замятіна. О. Гакслі, Д. Орвела та Е. Берджеса. які аналізує в своїй книзі Л. Донскіс. Усі 
автори використовували схожі прийоми художнього вираження в різних жанрах -  алегорію, 
алюзію, гротеск, гіперболу, цитування, соціальну сатиру. І якщо згадані автори антиутопій 
«шукають те, що відкрили у своїх працях із соціальної та політичної філософії такі мислителі 
двадцятого століття, як Ганна Арендт, Сімона Вейл, Льюїс Мамфорд. Ісая Берлін і Лешек 
Коляковські»5, то образи А. Міро певною мірою випереджають висновки М. Кастельса, Ф. 
Фукуями чи Н. Хомського.

Художня серія «Вітер народу» є не просто вшануванням пам'яті друга і видатного 
танцюриста Антоніо Ґадеса, а й передбаченням наступних літературознавчих і 
мистецтвознавчих праць, присвячених життю і творчості М. Ернандеса, А. Ґадеса і самого 
Антоні Міро. Але насамперед -  це передбачення праць з політичної чи соціальної філософії 
про можливість вільного вибору людини в сучасному світі проти обумовленості, успадкованої 
від минулого чи визначеної владними структурами.

Виставка «Влада уяви», що демонструється в Україні, поєднала трьох видатних 
іспанських митців -  поета, танцюриста і художника, з відомим литовським філософом і 
літературознавцем, являючи той високий синтез мистецтв, що дозволяє глибше виразити світ 
мінливої і плинної сучасності.

4. Там же.
5. Там же. С. 158



G a d e s  a n d  A n to n i  M ir ó ,  A l te a  1 9 7 8  A Miquel Hernández, 1976 (Acrílic-taula 65x50) Original de la serigrafía
A l te a  1 9 7 7 .  editada en “FHomenatge deis Pobles d’Espanya a Miguel Hernández’' 1976.



Карлес Кортес, університет Аліканте 

«Вітер народу»

Яким він «вітер народу», що про нього Міґель Ернандес написав в однойменному вірші «я 
вітром народу підхоплений»? Поет з іспанського міста Оріуели (провінція Аліканте) вперше 
надрукував цей вірш 22 жовтня 1936 року, через три місяці після початку Громадянської 
війни в Іспанії внаслідок державного перевороту генерала Франко. Твір з'явився в журналі 
El Mono Azul («Блакитний однострій»), який видавали республіканці за підтримки Альянсу 
антифашистської інтелігенції на захист культури. Назва журналу вказувала на уніформу 
бійців на воєнному фронті й ніби передавала послання солдатам про необхідність захисту 
Республіки та демократії від фашистських заколотників. Досить прочитати твір, щоб 
зрозуміти закладений у ньому смисл: поет прагне підняти моральний дух республіканського 
війська і переконаний у перемозі ідеалів народу з його законним урядом. Це оспівування надії, 
свободи й сили духу всупереч усім лихам.

Саме такий зміст поезії, що надихнула художника Антоні Міро на створення нової серії, 
двадцяти чотирьох графічних робіт, назви яких відповідають першим двадцяти чотирьом 
рядкам вірша. Це підтверджує прагнення митця цілеспрямовано використовувати назви робіт, 
як він це робить у серії «Без назви», започаткованої 2001 року. Йдеться про величезну добірку 
творів, над якими він відтоді працює, об’єднаних потягом до пояснення та комунікації, як на 
цьому наголосив сам митець в одному з інтерв’ю, говорячи про визначеність серії: «я прагну 
зробити зрозумілим, про що хочу сказати, тому намагаюся вкладати в картину якомога більше 
пояснювальних ключів: якусь важливу дату, певне відхилення, певний колір» (Saö, 05.94, 
СТ.26). Протягом останніх років Міро шукає більшої визначеності в реальності, не відкидаючи 
при цьому критичний та інтерпретаційний погляд на буденність, що його він розвивав у 
попередніх колекціях. Саме так треба розуміти літературні посилання в його творах, зокрема, 
на Аусіаза Марка, Сальвадора Еспріу, Жоана Фустера, Мікеля Марті-і-Поля1. При цьому 
соціально гостріша і критичніша поезія Мігеля Ернандеса підштовхнула художника до 
роздумів про іншу емблематичну постать, що вплинула на його гуманістичний та ідеологічний 
світогляд: Антоніо Ґадеса.

І . Докладніше в моїй статті «Живопис і література в творчості Антоні Міро: присутність каталанських письменників» 
(2009) -  Карлес Кортес



Того самого року, коли Мітель Ернандес надрукував свій вірш, в містечку Ельда 
народився Антоніо Естеве Роденас, котрий узяв собі сценічний псевдонім Антоніо Ґадес -  14 
листопада 1936 року, через місяць після появи Ернандесової поезії. Антоні Міро, як духовний 
спадкоємець свого друга танцюриста, після смерті останнього 2004 року, відчуває потребу 
і бажання поєднати мистецтва -  танцю і поетичного слова. -  яким обидва згадані митці 
служили. Отож, саме з цього симбіозу народжується серія «Вітер народу», маючи, таким 
чином, три інтерпретаційні вісі: поезію Міґеля Ернандеса, танець Антоніо Ґадеса і живопис 
Антоні Міро. В історії образотворчого мистецтва, а особливо в мистецтвознавстві, спільність 
мови різних мистецтв є постійним питанням. Це бере початок від книги Ґотгольда Ефраїма 
Лесинґа («Лаокоон. або про межі живопису і поезії», 1766), який наголошував на вищості 
поезії над живописом. Дискусія, що почалася понад два століття тому, стала спонукальним 
мотивом для сотень митців відчути привабливість змішання таких двох дисциплін, як живопис 
і література. Це потяг до експериментування, що підштовхнув критика Жорді Кондаля в праці 
«Простір поетичної творчості: прикордонна територія?» до такої думки: «межа між тим, що є 
і що не є поезією, не завжди ясна, і саме на цій території розквітає експеримент» (Condal 2005, 
53). Таким чином, нову добірку творів Міро можна вважати викликом -  симбіозом трьох мов: 
поезії, танцю і живопису.

Яке послання прагне донести митець? Навряд чи просто зв’язок між словами Мігеля 
Ернандеса і виразністю тіла танцюриста. Вочевидь, як ніколи раніше. Міро намагається 
показати силу народу, боротьбу людей з відхиленнями суспільства. Як зазначив Даніель 
Бергес (2004, 149), проаналізувавши взаємозв’язок між живописом і літературою в їх 
одночасному використанні іншими митцями, «нездоланна різниця, що їх розмежовувала, 
тепер стала трампліном для творчої уяви». Представлення тієї самої реальності або того 
самого почуття за допомогою двох мистецьких дискурсів, обраних автором, у нашому випадку 
-  поезії і танцю, безперечно, посилює розуміння читача-глядача. Розвиваючи думку Ульриха 
Вайсштайна у його «Вступі до компаративної літератури» (1975) про «взаємне висвітлення 
мистецтв», можна сказати, що витвором Міро є своєрідна поезія-образ2, утворена завдяки 
перенесенню візуального компонента у вербальну площину, так що інтерпретація одного 
дискурсу неможлива без взаємодії з іншим дискурсом.

2. Приклади можна знайти в моєму попередньому дослідженні «ABCDARI AZ (1995): поезія Ісабель-Клари Сімо та 
Антоні Міро» (2007) -  К.К.



Витоки представленої тут серії слід шукати, безперечно, у дружбі двох провідних митців 
нашої країни. З одного боку, це Антоні Міро з Алькоя, з другого -  Антоніо Гадес з Ельде3. 
Ще 1964 року художник відзначив у своєму щоденнику вплив, який на нього справив танець 
Гадеса. Через три роки він зустрічається з ним у Мадриді. Це був початок взаємин, що їх 
обірвала сорок років потому тільки смерть танцюриста.

їхня дружба зміцнилася завдяки часу, проведеному спільно в Альтеа, де Міро оселився 
після повернення з Дувра (Велика Британія) на початку сімдесятих. Атмосфера в цьому 
містечку в районі Марина-Баха (провінція Аліканте) була якнайвідкритіша до творчості 
різноманітних митців. 1970 року Міро згадував в інтерв’ю для газети «Перша сторінка», що 
значив для нього досвід у Дуврі: «я поїхав до Англії, вважаючи, що там буде все інакше, я хотів 
вивчити мову і спокійно працювати. І все було чудово, але до певної миті, коли я щось відчув 
у душі й зрозумів, що прагну на батьківщину. Справді, там люди краще підготовлені, бо мають 
більші можливості, але тут я відчуваю більше поривань». 22 липня 1972 року Антоні Міро 
відкрив свою студію в Альтеа. На відкриття прийшли мистецтвознавці та друзі художника, 
зокрема. Томас Льоренс, Ернест Контрерас, Мануель Відаль. Це була оселя-студія, художня 
галерея, колиска багатьох виставок, що її так змалював поет Вісент Андрес Естельєс:

«Я був з Антоні Міро в Альтеа, де в нього будинок. [...1 Бачив твори Міро, чудові, 
наступальні й безжальні, сповнені люті й ніжності, болісної історії й плану дій, настінних 
образів. Це був комплекс творів, об’єднаних переконливою ясністю і надзвичайною 
спільною логікою. Я був буквально зачарований. [...1 Та цього сказати мало. Тоні Міро 
досягає в творчості надзвичайної витонченості. Я кажу про інший його витвір -  будинок. 
Скрізь панують прості й чисті лінії, традиційні для Альтеа, але створюється незвичайний 
простір завдяки грі планів, стель, сходів. Це справжня насолода [...] вірність традиційній 
архітектурі з численними алюзіями, часом найвідцаленішими натяками». (Las Provincias, 
25.07.73)
У приміщенні в Альтеа, в «Галереї Алькойарт» були організовані виставки таких відомих 

митців, як Антоніо Суарес, Рафаель Каноґар, Еусебі Семпере, Аркаді Бласко, Сальвадор 
Сор’я, Вільям Кровельйо. Жосеп Венто, Жоана Франсес чи скульптор Пабло Серано. У 
колі інтелектуалів, що збиралися там, був і Антоніо Ґадес із тогочасною супутницею Пепою 
Флорес.

3. Не забудемо і про походження Мігеля Ернандеса з Оріуели, власне, лейтмотиву серії.



Що цікавило тоді Міро і Ґадеса в цьому приморському містечку? Безперечно, дух 
свободи та космополітизму в добу занепаду франкизму, коли нелегко було мати затишний 
простір для мистецької діяльності. Два митці миттєво зійшлися, відчувши духовну 
спорідненість та спільність ідеологічних поглядів. Те, що обидва поділяли прогресивні та 
ліві ідеї, лягло в основу дружби, яка тривала аж до смерті танцюриста. Можливо, думки, 
висловлені художником в одному з тодішніх інтерв’ю, якнайкраще розкривають мотивацію 
таких, як вони інтелектуалів, що оселилися в Альтеа: «мене не цікавлять ані білі будинки, ані 
яскравість пейзажу. Я віддаю перевагу внутрішнім обріям людини, світлу людських ідеалів і 
надій, тіні страждань і упокорення, що, втілені в мистецтво, можуть змінити на краще людей 
і соціальне середовище, в якому вони живуть» (La Verdad, 07.07.74). Саме ця турбота про 
окрему людину, поставлену в центр творчості митця в сімдесяті роки, вочевидь, зближала 
Міро з Гадесом, а Ґадеса з Міро. Це була та мистецька мета, на якій наголосив 1973 року 
есеїст із валенсійського селища Суека Жоан Фустер4:

«Живопис Антоні Міро бере початок із найзаплутаніших суперечностей «валенсійського 
суспільства»: тієї примари, яку ми називаємо «валенсійским світом». Це дошкульність між 
іронією та епікою. Чи могло бути інакше? Є багато валенсійських митців, які малюють 
дрібниці, що поруч: пейзаж, обличчя, предмети. Антоні Міро наважується на тематику, що ї ї  

ми часом наївно -  замріяно, смокчучи палець -  називаємо універсальною. Але від того, що там 
зображені чорношкірі, привид ЦРУ або епізод в'єтнамської війни, вона не є універсальною. 
[...] Міро просто опускається до глибин».

Локалізація живопису Міро у валенсійському контексті, зроблена Жоаном Фустером, 
надає особливої цінності творчості Міро і лежить в основі розуміння його зацікавлень як 
критиками, так і товаришами по пензлю. Якщо говорити по Ґадеса, то мусимо визнати, що 
майстерність Міро, відкрита Фустером, відповідно перегукується у Ґадеса з обстоюванням 
людських цінностей. Сам танцюрист віддав шану Пілар Лопес, у якої навчився так званій 
«етиці танцю», тобто, тому, що примушує сприймати танець як головну і єдину мету праці, не 
шукаючи легких оплесків: робити справу без обману, без проституювання, гідно виконувати 
роботу, не очікуючи на негайний результат. Саме такий потяг до мистецтва і соціальної 
критики об’єднав творчість двох друзів.

Обидва також виказали схоже розуміння своєї професії. Так, Ґадес відкидав визначення

4. Цитується за Joan Guill. Temática і poética en l’obra artística d ’Antoni Miró. C.91.



«артист» чи «маестро», поширені в його середовищі. Він вважав себе працівником культури, 
людиною, покликаною поширювати і розвивати культуру. Усвідомлюючи свою роль, він 
стверджував: «ми, танцюристи, стали блазнями від культури. Мені дуже прикро, що справжні 
таланти мусять танцювати в нічних закладах для розваги туристів замість того, щоб їх 
сприймали як вияв культури»5. Зі свого боку. Міро неодноразово визначав своє покликання 
як «працівника мистецтва» (так само як інші люди є пролетарями на заводах і підприємствах): 
«аби всіх капіталістів примусити працювати, а всім робітникам дати їсти. Це те, чого бракує 
цьому суспільству» (16.12.68)6. Думка, що могла б поєднати критичні погляди двох митців і 
тогочасне визначення ними своєї праці, яке сам Міро набагато пізніше пояснив:

«Я бачу, що більшість працівників мистецтва залишаються на маргінесах, а сприятливі 
часи не наступають. Ми платимо за опір системі, яка, схоже, вічна. Зрештою, держава 
існує для того, аби визискувати громадян; хто протестує, тільки собі на шкоду, і так, 
мабуть, буде завжди» (31.12.92).
В Альтеа у двох друзів настав час активної інтелектуальної та мистецької праці. Ґадес. 

який на той час уже знявся в стрічці «Криваве весілля» і мав близькі стосунки з Пепою 
Флорес, після того, як Франко вбив кількох баскських активістів, вирішив покинути свою 
роботу і сховатися в цьому містечку в Марина-Баха. Обуренню танцюриста не було меж, 
і тому він скористався тимчасовим притулком. Тільки через чотири роки, 1978-го, завдяки 
Алісії Алонсо на Кубі він повернувся до сценічної діяльності, й невдовзі очолив Національний 
балет Іспанії в один із найплідніших періодів свого творчого життя. А тоді, між 1974 і 1978-м 
роками, проводив час із художником Антоні Міро, який, у свою чергу, вже мав за плечима 
досвід активної співпраці з італійської мистецькою групою «Denunzia» («Викриття»). Спільно 
з такими художниками, як Бруно Ринальді, Юліан Пачеко. Коменчині. та критиком мистецтва 
Флоріано де Санті Міро брав участь у русі, що викривав несправедливість і, насамперед, 
боровся з проявами фашизму, які досі жевріли в Європі 1970-х. Це нагадувало критичний 
підхід, який використав Ґадес, монтуючи «Криваве весілля», відроджуючи образ і життя 
Федеріко Ґарсіа Лорки після його вбивства. Міро брав участь також у створенні спільної серії 
групою «Denunzia» - Omaggiö alia Resistenza («Вшанування Опору»), що дала поштовх до 
інших їхніх творів, зокрема, Resistenza-Partigiani («Опір-партизани», 1975).

5. Цитується за офіційним веб-сантом Антоніо Ґадеса: hup://w\vw.portalatino.com/platino/website/e\vespeciales/gades/an- 
toniogadcs.html

6. Цитується за щоденником художника. Див. праці Кортеса 2005 і 2007 рр.



Чітка політична позиція Ґадеса і Міро викликала нападки на них у вигляді написів 
на стінах стародавнього містечка Альтеа. Так, на одній зі стін, розписаних художником, 
намалювали фашистську свастику з написами «Червоних до стінки!», «Перемагаємо і 
переможемо!», «Червоних до Москви, а Міро -  за ґрати!» тощо. Образливі малюнки, що 
з’являлися наприкінці 1977 року на стінах будинків обох митців, хоч і викликали численні 
демонстрації соціальної та політичної солідарності, засвідчили про довгий шлях до демократії, 
рух до якої розпочався в країні. У своєму щоденнику Антоні Міро записав: «мені помстилися 
крайні праві та запеклі фашисти»7 (01.01.78).

У той час Міро зосереджується також на викритті державного перевороту, здійсненого 
Піночетом у Чилі, темі, до якої він часто звертається в розмовах з Антоніо Ґадесом в 
Альтеа. У період між 1973-м і 1976 роками Міро створює роботи антифашистського змісту, 
сповнені протесту митця проти становища, що склалося в Чилі після вбивства Альенде. 
Наприкінці 1977 року Міро дарує один із творів Міжнародному музею опору ім. Сальвадора 
Альенде, картину Record viu («Жива пам’ять», 1973-1974), або Quatreta Xile («Чилійська 
четвірка»), сюжет із папки гравюр «Чилі 73-76», випущеної PS AN (Соціалістичною партією 
національного визволення Каталонії), куди входив також вірш Пабло Неруди «Сатрапи». У 
документі, складеному для передачі дарунку, Міро висловив свої почуття:

«Чилі були надією, уроком і шляхом до свободи. Наймані вбивці за наказом ката 
Піночета принесли в жертву і продали весь цей надзвичайний народ. Ми стали свідками 
повторення історії, я плакав від люті 11 вересня 1973 року (так само, як плакав, якби 
жив на сорок років раніше). Мої чилійські брати та сестри впали жертвами фашизму, і я, 
безсилий щось змінити, тільки й міг що невтомно викривати цей злочин, щоб ніхто про 
нього не забув» (10.10.77).
У цей час Міро зосереджується на новій серії -  «Долар», -  яка в період між 1973-м і 

1979 роками служила для нього засобом виразити соціальні проблеми, що його хвилювали. 
Американський грошовий знак перетворюється в символ свавілля капіталізму, засіб 
пригнічення людей, коли опиняється в руках реакційних сил. що проти них виступали 
такі свідомі митці, як Міро і Ґадес. Красномовні слова художника з інтерв’ю газеті Avid 
(«Сьогодні», 08.08.76,9): «я завжди змагався з Америкою, вважаючи, що американці можуть

7. 1978 року на його друга, письменника Жоана Фустера напали на ганку його будинку.



більше за будь-кого завдавати шкоди. їхня система дарує їм пільгу робити прості речі -  
платити й завдавати клопотів».

Соціальна свідомість Гадеса і Міро спонукала їх разом з іншими приятелями з Аліканте 
та Альтеа, скажімо, Енріке Серданом Тато, вийти ЗО квітня 1975 року на маніфестацію в 
Аліканте, яку організувала Демократична хунта Іспанії. Обидва вірили, як про це свідчить їхня 
творчість, у соціальне призначення митця як символічного представника свого народу. Подібні 
виступи стали звичними -  це була вже агонія франкістського режиму і диктатора. Політичні 
репресії в Країні басків глибоко вразили обох митців, саме тому вони постійно брали участь 
у зборах Демократичної хунти, яку координував політик і філософ Антоніо Ґарсіа-Тревіхано.

У студії Міро збиралося коло приятелів, які брали участь у політичних акціях. Водночас 
Ґадес щовечора малював у майстерні свого друга. Ідеологічний взаємозв'язок двох митців 
сприяв розширенню їхніх поглядів. Міро зробив зліпок руки і тіла друга, що їх набагато 
пізніше використав у своїх творах.

У своєму щоденнику художник змалював атмосферу, яка панувала тоді в його будинку: 
«Ґадес демонструє мені фрагменти поставлених ним танців і ми обговорюємо його здобуток 
танцюриста» (03.07.77). Зроблені тоді шкіци та нотатки стали в пригоді Міро для пізніших 
творів, присвячених танцюристові. Так, 1989 року серію «Малювати малярство» поповнює 
картина Antic Gades («Друг Гадес»).

Зацікавлення поетами відверто прогресивного напрямку є спільним для двох митців. 
1976 року Міро стає учасником колективної виставки «Вшанування народами Іспанії Міґеля 
Ернандеса». яка складалася з творів, що відверто відстоювали свободу, і об’їхала майже 
всю країну. Того самого року Міро бере участь у вшануванні поета Рафаеля Альберті, 
організованого в різних галереях Барселони, події, що тішить Ґадеса, близького друга Альберті 
та його супутниці М. Тереси Леон, які щойно повернулися з вигнання. Художній критик 
Даніель Жираль Міракль так прокоментував громадянську участь митця: «Чи можна назвати 
це соціальним реалізмом, такою собі хронікою реальності, заангажованим мистецтвом? Міро 
виходить за рамки всіх «ізмів», його твори простежують еволюцію пульсування політичних 
течій, їхню динаміку. Митця хвилюють соціальні події та зрушення як на місцевому, так і 
міжнародному рівні» {Avid, 13.03.77).

Критична настроєність двох митців породжує їхній спротив планам міської забудови, 
запропонованим муніципалітетом Альтеа: «вони хочуть перетворити Альтеа у величезне 
знеособлене поселення, де жити до смаку тільки спекулянтам» - занотовував у своєму



щоденнику художник наприкінці жовтня 1977 року. Обидва митці брали участь у протестах 
проти рішення міських керівників розчистити місце для забудови. А також у виступах 
проти консерватизму в святкуваннях днів святих покровителів. Спостерігаючи недостатню 
активність місцевих лівих сил, що не підтримували протести, Міро записує: «завжди дуже 
прикро спостерігати нездатність до солідарності й опору лівих сил, які роз'єднані й сповнені 
почасти безглуздих планів» (11.06.78). А втім, він завжди відчував підтримку друга Гадеса, 
навіть тоді, коли очолив виборчий список в окрузі Аліканте від BEAN (Bloc d’Esquerres 
d’Alliberament Nacional -  Блоку лівих сил національного визволення).

У мадридському ресторані «Дім Гадеса» завдяки Антоніо Гадесу і Пепі Флорес Міро 
знайомиться з Педро Орландо, дипломатом із кубинського посольства, який мав тісні зв'язки 
з діячами культури Куби. Того самого року Гадес оселяється на Кубі й стає учасником 
трупи Алісії Алонсо, де, як неодноразово зазначав сам танцюрист, він навчився всьому тому, 
що використав у роботі в Національному балеті Іспанії. І Ґадес, і Міро високо оцінювали 
ту енергійну підтримку, яку надавав кубинський уряд культурі в усіх її проявах. 1999 року 
Міро приєднується до Гадеса на Кубі. Там вони знайомляться з Пардо, заступником міністра 
ІСАІС (Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos -  Кубинського інституту 
мистецтва і кінематографії), який разом із доном Рафаелем Акостою, тодішнім президентом 
Національної ради з питань пластичних мистецтв, запропонували Міро влаштувати виставку 
в Центрі сучасного мистецтва ім. Вільфредо Лама в Гавані. Саме тоді Міро знайомиться в 
будинку міністра Абелардо Коломе з братами кубинського президента, Рамоном і Раулем 
Кастро. Слід зазначити, що обидва митці в різний час були нагороджені кубинським урядом 
національним орденом за культурний внесок, що свідчить про їхню взаємодію з кубинськими 
інтелектуалами. 1999 року з подачі Міро Антоніо Ґадес отримує також Хрест Св. Жорді від 
Генералітету Каталонії.

Все це можна пояснити їхньою тривалою дружбою і душевною близькістю. Кожен вів 
своє життя, виявляючи постійно захоплення і зацікавлення творчістю іншого і підтримуючи 
стосунки зі спільними друзями, як, скажімо, з дочасно померлим Овіді Монтльором, який 
пішов із життя на прикре здивування друзів 1995 року. Дуже характерною є скульптурна 
інсталяція Gades, la dansa («Ґадес, танець», 2001) у кампусі Політехнічного університету 
Валенсії. Йдеться про викладені на 22 метри завдовжки тридцять торсів, вилитих Міро із 
бронзи на основі гіпсового зліпку, зробленого 1978 року, коли два митці жили в Альтеа. 
Конструкція копіює повторюваність кінематографічної мови в послідовності металевих



фрагментів, імітуючи рух танцю і, зрештою, кіно, яке так цікавило танцюриста. Згадаймо 
його участь у таких стрічках, як «Сім’я Таранто» (1963), «Минулі дні» (1977) чи «Криваве 
весілля» (1981).

Окремі образи, що складають серію «Вітер народу», сповнені динаміки -  та і як інакше? -  
скажімо, «Вітром народу закручений», «Під батогом безжальним», «Я -  син народу, в якому», 
«Простір і волю вкрасти». Деякі з них створені за фігурами танцю Гадеса, коли Міро зумів 
посилити відчуття руху тіла, пов’язавши це з найпромовистішими рядками поезії Мігеля 
Ернандеса. Поет із Оріуели прагнув виразити почуття нескореності героя, який намагається 
подолати гноблення, а тому робить взірцями таких звірів, як леви, орли та бики, на противагу 
покірливим волам. Звеличення сили цих звірів Міро передає зображеннями моментів, коли 
Ґадес готується до вистави, до ритуалу показу на сцені своєї сили, естетики танцю: «Я 
не з волячого племені», «Поклади левові», «Кручі орлині», «А ще биків простори», «Не 
стане воловим ніколи», «Край цей іспанський». Ідеться про твори, назвами яких служать 
рядки третьої строфи Ернандесового вірша. Три митці, Ернандес, Ґадес і Міро, близькі за 
географічним походженням -  з Оріуели, Ельди та Алькоя -  продемонстрували надзвичайне 
почуття громадянського обов’язку і переконання в тому, що митець має активно рухатися 
до суспільства. Добірка El vent de poblé («Вітер народу») відкриває можливість конкретного 
втілення -  шляхом зображення вітру, якщо йдеться про вірш, і повторення, якщо йдеться про 
образи. Візьмімо, скажімо, «Подихом вітру озвучений», «Відсіч дають зухвалу» або «То чи 
ярмо хто зможе». Рядки, в яких поет говорить про загрозу свободі головного героя з боку 
ворогів і які художник використовує для посилення ефекту руху танцюриста в його майстерні.

Накладання трьох мов явно посилює такі роботи, як «Леви ж голів не хилять», де бачимо 
танцюриста, що скинув руки, готуючись до наступного кроку: і все це в символічному просторі 
-  палітрі художника, що в поєднанні з віршем поета робить одночасними всі три складові серії. 
Зрештою, три мови визначали художній підхід танцюриста до балетних постановок «Криваве 
весілля» (1974), «Кармен» (1983), «Вогонь» (1989) і «Фуенте Овехуна» (1994), в яких явно 
відчутні літературні джерела.

Обличчя Гадеса, зображене на різних шкіцах, зроблених Міро вже в маєтку Мас 
Сопальмо, покладене в основу низки робіт, що чітко ототожнюють танцюриста з героєм вірша 
Ернандеса: «Вітром народу підхоплений», «Орлів бескиди», «Чи в буревію хто здатний», 
«Бранцем у клітку тісну». Остання робота відтворює один з останніх образів Антоніо Гадеса, 
бранця світу, в розумінні бранця хвороби, що переслідувала його впродовж останніх років



життя і кінець кінцем розлучила з другом Міро. Цей вітер огортає життя трьох іспанських 
митців, щиро відданих обстоюванню свободи. Кожен із них за допомогою вибраної мови 
знайшов відповідний шлях виразити свої почуття і бажання, як про це читаємо в першій строфі 
вірша Ернандеса:

Вітром народу підхоплений, 
вітром народу закручений, 
аж до кісток пронизаний, 
подихом вітру озвучений.

Це їхній голос, їхня енергія, їхнє прагнення. Таким чином, серія «Вітер народу» 
якнайкраще синтезує симультанність різних мов вираження і спільне бажання побудувати 
справедливіший і вільніший світ. Завдання, яке й надалі розвивається завдяки діяльності Фонду 
Антоніо Ґадеса, що його очолюють дружина танцюриста Еухенія Ейріс та його дочка Марія 
Естеве. Художники, танцюристи та музиканти, підхоплені чи захоплені вітром, продовжують 
справу Ґадеса. Це його послання, його спадок, шлях, відкритий маестро Антоніо Ґадесом.

На кожній роботі проставлено рядок вірша, номер і підпис художника.
Вітер народу
1 - Вітром народу підхоплений. 13 - поклади левові,
2 - вітром народу закручений, 14 -  кручі орлині,
3 - аж до кісток пронизаний. 15 - а ще биків простори,
4 - подихом вітру озвучений. 16 -  гідних в союзі братськім.
5 - Шиї воли схиляють, 17 -  Не стане воловим ніколи
6 - долу їх гнуть слухняно 18 - край цей іспанський.
7 - під батогом безжальним, 19 - То чи ярмо хто зможе
8 - леви ж голів не хилять, 20 -  на цей народ покласти?
9 - відсіч дають зухвалу, 21 - Чи в буревію хто здатний
10 - пазуром б’ють кинджальним. 22 -  простір і волю вкрасти,
11 - Я не з волячого племені, 23 - промінь хіба хто втисне
12 - я -  син народу, в якому 24 - бранцем у клітку тісну?

(Стаття та фрагмент вірша Мігеля Ернандеса в перекладі О. Б уценка)





Gades and Miró, La Habana 2000.



VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN

VIENTOS del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón 
y me aventan la garganta.

Los bueyes doblan la frente, 
impotentemente mansa, 
delante de los castigos: 
los leones la levantan 
y al mismo tiempo castigan 
con su clamorosa zarpa.

No soy de un pueblo de bueyes, 
que soy de un pueblo que embargan 
yacimientos de leones, 
desfiladeros de águilas 
y cordilleras de toros 
con orgullo en el asta.
Nunca medraron los bueyes 
en los páramos de España.

¿Quién habló de echar un yugo 
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán 
jamás ni yugos ni trabas, 
ni quién al rayo detuvo 
prisionero en una jaula? (...)

Miguel Hernández
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y al mismo tiempo castigan P/А GADES-9. 2010
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prisionero en una jaula? P/AGADES-24.2010



ANTONI MIRÓ was born in Alcoi in 1944, and at present lives and works at Mas 
Sopalmo. In 1960 he was awarded the first prize for painting by the Town Hall of Alcoi. In 
January 1965 he carried out his first one-man show and founded the Alcoiart group (1965- 

1972). In 1972 he founded Gruppo Denunzia in Brescia (Italy). Since then he has held a 

number of exhibitions, both in Spain and abroad, and he has also been distinguished with 
various awards and honourable mentions. He is a member of several international academies.

In his professional trajectory, Miró has combined a wide variety of initiatives, ranging 
from those specifically artistic, in which he has demonstrated his efficient devotion to each 

of the procedures that characterise the plastic arts, to his untiring attention to the advance and 
promotion o f our culture.

His oeuvre, pertaining to Social Realism, set forth in the sytle of Figurative Expressionism 
as an accusation on the subject of human suffering. In the late sixties his interest in social 

subject-matter led him to a Neo-figurativism charged with a critical and recriminatory 
message. In the seventies such a message is fully identified with the artistic movement known 

as Crónica de la Realität (Chronicle of Reality), inscribed in the international trends o f Pop 
Art and of Realism, which takes as its point of departure the propaganda images o f our 
industrial society and the linguistic codes employed by the mass media.

The different periods or series of his work, such as Les Núes (The Nudes) of 1964, La 
Fam (Hunger) of 1966, Els Bojos (The Mad) of 1967, Experimentacions (Experimentations) 

and Vietnam, both o f 1968, L’Home (Man) of 1970, America Negra (Black America) of 
1972,L’Home Avui (Man Today) of 1973, El Dólar (The Dollar), executed between 1973 and 

1980,Pinteu Pintura (Paint Paint), carried out between 1980 and 1991, Vivace, between 1991 
and 2001, from 2001 “Without Title” reject all kinds of oppression and cry out for freedom 

and human solidarity. M iró’s oeuvre forms part o f many museums and private collections all 
over the world, and has generated a wide bibliography that studies his work in detail.

In short, if Miró’s painting is one of consciousness-raising, it is not less true that the 
artist’s creative process also comprises a high degree of “consciousness o f painting” , in 

which different experiences, techniques, strategies and resorts combine to form a plastic 
language of their own, not merely as a “means” for ideological communication but with one 
accord, as the registration of a clearly aesthetical communication.



Antoni Miró.
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