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CELE FILMU 

Celem filmu jest spopularyzowanie sylwetki i twórczości meksykańskiego 
malarza, scenografa i rzeźbiarza Juana Soriano, a także przedstawienie 
interesującej biografii Marka Kellera – jego wieloletniego menedżera 
i opiekuna, pochodzącego z podwarszawskiego Piaseczna. Pretekstem do 
zaprezentowania tej filmowej opowieści jest piękny ogród wypełniony 
plenerowymi rzeźbami Juana Soriano, położony we wsi Owczarnia, 
sąsiadującej z Podkową Leśną. Twórcą i właścicielem ogrodu jest Marek, 
któremu Juan przekazał swoje artystyczne dziedzictwo. Dworek 
„Kazimierówka”, którego częścią jest ogród, to urzekające miejsce 
objęte patronatem Fundacji Juana Soriano i Marka Kellera oraz Ambasady 
Meksyku w Polsce.  
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SYNOPSIS 

Opowieść o życiu i twórczości Juana Soriano złożona jest ze wspomnień 
Marka Kellera oraz narracji lektora. Marek wydobywa z pamięci miejsca, 
ludzi, zdarzenia oraz emocje, jakie im towarzyszyły. Lektor prezentuje 
natomiast kolejne daty i etapy życia Juana, łącząc w chronologiczną 
całość obrazy wspomnień szkicowane przez Marka. Opowieść o Juanie to 
także interesujące anegdoty z życia meksykańskiej i europejskiej elity 
artystycznej, z którą Juan miał bliskie związki od wczesnej młodości. 
W kręgu jego znajomych byli między innymi Frida Kahlo i Diego Rivera.  

Pierwsze ujęcia filmu prezentują pięknie zagospodarowany i zadbany 
ogród, w którym umieszczone zostały duże, stalowe rzeźby Juana 
Soriano. Spacer po ogrodzie wprowadza do barwnej, bogato ilustrowanej 
historii niepospolitego życia Juana i Marka. Film snuje opowieść  
o młodość Juana w rodzinnej Guadalajarze, o jego wczesnym wyjeździe 
do stołecznego Meksyku, a następnie o ucieczce przed krwawą rewolucją 
do Europy i jego artystycznej karierze z dala od rodzinnych stron. 
Równoległym wątkiem jest historia Marka, który po odbyciu służby 
wojskowej dostał się do Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, 
z którym podróżował po wolnym świecie zza „żelaznej kurtyny”.  
Po zakończeniu współpracy z Zespołem, Marek zdecydował się na 
emigrację do Paryża. Tam poznał Juana.  

Juana i Marka połączyło nie tylko umiłowanie sztuki, ale również 
wspólnota emigracyjnych doświadczeń. Zbliżyła ich ponadto różnica 
charakterów. Juan był wrażliwym i zupełnie niezorganizowanym artystą, 
natomiast Marek to typ sprawnego i konsekwentnego menedżera. Dzięki 
Markowi, Juan mógł całkowicie oddać się artystycznej twórczości, zaś 
Marek znakomicie odnalazł się w roli jego impresario.  

Główne wątki tematyczne filmu oznaczone zostały następującymi, 
roboczymi tytułami: (1) Wprowadzenie, (2) Przypadek i przeznaczenie, 
(3) Umiłowanie sztuki, (4) Menedżer i opiekun artysty, (5) Dom rodzinny 
Juana, (6) Guadalajara, Meksyk i meksykańska rewolucja, (7) 
Zainteresowania malarstwem i rzeźbą, (8) Świat wyobraźni Juana, (9) 
Pierwszy teatr, (10) Odwaga, bunt i wytrwałość, (11) Prawdziwa sztuka 
i pieniądze, (12) Artysta i publiczność, (13) Entuzjazm najbliższych, 
(14) Uznanie i trwanie, (15) Monumentalne rzeźby, (16) Ptaki – skrywana 
obsesja, (17) Podróż Juana do Polski, (18) Kawałek Meksyku w Polsce, 
(19) Dworek „Kazimierówka”, (20) Dotykanie rzeźb, (21) Nie przestałem 
być Polakiem, (22) Spełnienie.  

Współczesne ujęcia z Ogrodu Juana Soriano obejmują między innymi 
fragmenty wydarzeń z udziałem ambasadora Meksyku w Polsce oraz 
ambasadora Polski w Meksyku. Film kończy się zaproszeniem do 
odwiedzania Ogrodu, który jest otwartą i przyjazną przestrzenią dla 
wszystkich ceniących sobie sztukę oraz uroki pięknej natury. Częścią 
ogrodu jest galeria, w której można podziwiać dzieła meksykańskich  
i polskich artystów.  

 

  



Tomasz DomańskI   OGRÓD JUANA SORIANO  

koncepcja filmu dokumentalnego  5 / 14 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

czas trwania filmu: 40-50 minut 

technika: cyfrowa, H264, 1920p  

liczba dni zdjęciowych: około 7, w Ogrodzie Juana Soriano  

kolaudacja: marzec 2018  

premiera: maj 2018  
 

Film zostanie realizowany w całości przez Tomasza Domańskiego 
(preprodukcja, produkcja, postprodukcja, we współpracy z Markiem 
Kellerem. Partia lektorska zostanie nagrana przez aktora Teatru 
Narodowego w Warszawie Marka Barbasiewicza.  
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NARRACJA LEKTORA 

 KAZIMIERÓWKA 
kawałek Meksyku w Polsce 

Ogród Juana Soriano ukryty jest w lesistych zaułkach podwarszawskiej 
wsi Owczarnia, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Podkowy Leśnej. 
Rozpościera się na siedmiohektarowym obszarze XIX-wiecznego dworu 
Kazimierówka, który w czasach swojej świetności służył jako pensja dla 
panien z dobrych domów, a w okresie Powstania Warszawskiego jako 
magazyn broni i schronisko dla uciekinierów z Warszawy.  

Dwór uległ zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Do czasów 
współczesnych przetrwały jedynie zabudowania gospodarcze: dom 
zarządcy, stodoła, piwniczka z lamusem na piętrze oraz park z wiekowym 
drzewostanem, stawami i pulsującą wodą źródlaną.  

W maju 2006 roku, Kazimierówkę kupił polski emigrant – Marek Keller, 
który pod okiem konserwatora zabytków odrestaurował ją i tchnął w to 
miejsce nowe życie. Stworzył tu otwartą ekspozycję niezwykłych rzeźb 
meksykańskiego artysty Juana Soriano oraz galerię, w której promowani 
są artyści z Meksyku, regionu Ameryki Centralnej i Polski. Gospodarzem 
tego miejsca jest Fundacja Juana Soriano i Marka Kellera. Zauroczony 
tym miejscem Ambasador Meksyku Raphael Steger – dziękując Markowi 
Kellerowi za „oddanie kawałka ziemi w Polsce dla sztuki i artystów 
meksykańskich” – zaproponował, aby uczynić to miejsce także częścią 
jego Ambasady.  

Ogród Juana Soriano w Kazimierówce, mimo że jest własnością prywatną, 
pozostaje otwarty dla zwiedzających każdego dnia od rana do zmroku. 
Można w nim podziwiać wspaniałe rzeźby, dotykać ich i deptać trawniki, 
a także odwiedzać wystawy w galerii oraz cieszyć się pięknem i spokojem 
malowniczego pejzażu.  
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MAREK KELLER 
emigrant, marszand, filantrop 

 

KARIERA ARTYSTYCZNA 
zespoły wojskowe i zespół Mazowsze  

Marek Keller to marszand współczesnej sztuki, kolekcjoner i filantrop. 
Pochodzi z podwarszawskiego Piaseczna. W młodości uczył się gry na 
fortepianie, ale nie zrobił kariery pianisty. Podczas służby wojskowej 
występował w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, a po 
jej zakończeniu kontynuował swoją artystyczną karierę w państwowym, 
folklorystycznym zespole „Mazowsze”.  

 

EMIGRACJA  
Paryż 1972-1975 

W roku 1972. Marek Keller wyjechał z Polski z zamiarem zarabiania 
pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, ale już nie wrócił. Osiadł na stałe 
w Paryżu. Zauroczony był miastem, które urzekło go swoimi 
możliwościami, magią oraz… przywiodło do Meksyku. Tam bowiem, za 
pośrednictwem Sergio Pitola – radcy kulturalnego Ambasady Meksyku, 
którego poznał jeszcze w Polsce – spotkał uznanego meksykańskiego 
pisarza Carlosa Fuentesa (wówczas Ambasadora Meksyku w Paryżu) oraz 
zdobywającego popularność meksykańskiego artystę Juana Soriano.  
W niedługim czasie stało się jasne, że kontrastujące ze sobą osobowości 
Juana i Marka doskonale się uzupełniają. Juan zaufał Markowi. 
Powierzył mu zarządzanie komercyjnymi aspektami swojej twórczości,  
a Marek nigdy tego zaufania nie zawiódł.  

Był młodszym o ćwierć wieku menedżerem i opiekunem Juana Soriano. Juan 
– roztrzepany, bałaganiarz jakby nie z tego świata – gubił się  
w codziennych drobiazgach, nie pamiętał o spotkaniach, zapominał  
w jakiej galerii zostawił swój obraz lub rzeźbę… Marek natomiast – 
zorganizowany i punktualny, więc prowadzenie spraw Juana przychodziło 
mu z naturalną łatwością. Z tej synergii charakterów i współpracy 
zrodził się ich wspólny sukces – artystyczny i komercyjny.  

 

MECENAS POLSKIEJ I MEKSYKAŃSKIEJ KULTURY 

Marek Keller nigdy nie przestał być Polakiem. Powiedział kiedyś:  
„Bo to jest w duszy i nie zmienia się wraz ze zmianą paszportu”. 
Dowiódł prawdziwości tych słów stając się znaczącym mecenasem polskiej 
kultury. Zdobył w świecie wiele cennych pamiątek po Fryderyku 
Chopinie, które następnie ofiarował Narodowemu Instytutowi Fryderyka 
Chopina: rękopisy, XIX-wieczne wydawnictwa należące do rodziny 
kompozytora oraz kilkadziesiąt listów Chopina i jego siostry Ludwiki, 
w których opisują swoje codzienne życie. Hojnością Marek Keller   
przebił nawet Artura Rubinsteina. W uznaniu tych zasług, uhonorowano 
go Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  
 
Marek Keller wyjeżdżając zabrał z Polski garstkę banalnych wspomnień 
i nadzieję. Pozostawił ją w uścisku realnego socjalizmu i ominął go 
moment, kiedy odzyskiwała niepodległość. Zbieg rozmaitych okoliczności 
sprawił, że został marszandem i to trwa do dzisiaj. Reprezentował 
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kilku innych   artystów, ale ostatecznie pozostał tylko przy Juanie 
Soriano. On był najważniejszy.  
 
Juan podarował Markowi cząstkę swojego Meksyku. Marek postanowił więc, 
aby i Juan miał swój kawałek Polski. Stworzył Ogród Soriano –  
z przyjaźni i wdzięczności. Bo to spotkanie   z Juanem sprawiło, że 
jego młodzieńcze marzenia stały się rzeczywistością. Dziś życie Marka 
Kellera toczy się między trzema stolicami – Mexico City, Warszawą  
i Paryżem.  

 

 

 

JUAN SORIANO 
tysiącletnie dziecko 

 

DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ 
lata 20. i 30. XX wieku 

Juan Francisco Rodríguez Montoya urodził się 18 sierpnia 1920 roku  
w Guadalajarze, w stanie Jalisco, w rodzinie należącej do 
meksykańskiej klasy średniej. Jego rodzicami byli Rafael Rodriguez 
Soriano i Amalia Montoya Navarro. Od dziecka jednak był znany jako 
Juan Soriano, ponieważ przyjął drugie nazwisko ojca.  

Guadalajara w okresie dzieciństwa i młodości Juana była miastem 
pięknym i dusznym, gdzie za spuszczonymi firankami ludzie dopuszczali 
się wszelkiego grzechu, zdrady i występku, choć z wierzchu świątobliwi 
i ostentacyjnie pobożni. Tylko stare kobiety – dostojne, ubrane na 
czarno – paliły publicznie papierosy i piły tequilę, bo było im 
wszystko jedno. 

XX-wieczna historia Meksyku naznaczona była krwawymi walkami elit, 
silnymi wpływami polityki neokolonialnej oraz nieudanymi próbami 
budowania trwałych rozwiązań społecznych i gospodarczych. Matka  
i ojciec Juana walczyli w meksykańskiej wojnie domowej, więc Juan 
widywał ich rzadko. Wychowywał się w otoczeniu kilkunastu kobiet – 
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sióstr, ciotek, babki i niani. To otoczenie bez wątpienia wywarło 
znaczący wpływ na jego charakter, artystyczną wrażliwość i życiową 
drogę. Meksykańska rewolucja napawała go przerażeniem i obrzydzeniem.  

 
Wyobraźnia Juana Soriano rozwinęła się już w dzieciństwie, kiedy 
zaczął interesować się malarstwem i rzeźbą. Miłość do rzeźby narodziła 
się z figurek lepionych z ciasta przez jego kilkunastoletnią wówczas 
nianię Mari, która w ten sposób zabawiała go i zajmowała, by zyskać 
więcej czasu na inne zajęcia.  

W wieku kilku lat zaczął samodzielnie tworzyć swoje zabawki, a jedną 
z najbardziej ulubionych był teatr marionetkowy, do którego robił 
kukiełki. Spędzał nad ich modelowaniem długie godziny. Ani on, ani 
nikt inny nie przewidywał wówczas, że w nieodległej przyszłości będzie 
projektował scenografie i kostiumy teatralne dla takich dzieł jak 
„Pokojówki” Jeana Geneta, czy „Elektra” Sofoklesa.  

Czasami odwiedzał sąsiada karykaturzystę, by oglądać, jak rysuje swoje 
postacie. Kopiował je na czym się dało – na marginesach gazet albo na 
pokrywie pudełka po butach. Rysował braci i siostry, dzieci swojej 
niani oraz inne osoby ze swojego najbliższego otoczenia. Odkrył 
wówczas jak wielką przyjemność sprawia mu wymyślanie obrazów z niczego 
– jego własnych obrazów. Z pasją wymyślał nieistniejące formy 
graficzne i przestrzenne, które znajdowały swoje urzeczywistnienie  
w jego rysunkach, obrazach, scenografiach, kostiumach teatralnych  
i rzeźbach.  

Inspiracje do swojej twórczości czerpał z meksykańskiej tradycji 
ludowej – tej najstarszej, jeszcze przed-hiszpańskiej, a także  
z tradycji kolonialnej oraz z twórczości współczesnych mu artystów 
europejskich – impresjonistów i abstrakcjonistów. Połączył wyobraźnię 
z wieloma artystycznymi tradycjami i stworzył swój własny, 
wyróżniający się styl.  

Jego talent objawił się szerszej publiczności już we wczesnej 
młodości, kiedy pokazał swoje prace na zbiorowej wystawie warsztatu 
artystycznego "Ewolucja" w Muzeum Guadalajara. To był rok 1934.,  
a Juan miał wówczas zaledwie 14 lat. Ta wystawa była punktem zwrotnym 
w jego życiu. Już w roku następnym wyjechał razem ze swoją siostrą 
Martą do Mexico City, gdzie podjął artystyczną naukę i włączył się  
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w życie meksykańskich artystycznych elit. Poznał wówczas Diego Riverę, 
Inés Amor, Rafaela Solana, Isabel Villasenor, Fridę Kahlo oraz Lupe 
Marín. Zaprzyjaźnił się z Salvadorem Novo, Carlosem Pellicerem oraz 
Octavio Pazem.  

 

MALARSTWO, CERAMIKA, TEATR 
lata 40. XX wieku 

W latach 40. XX wieku Juan Soriano rozwijał swój talent zajmując się 
malarstwem, scenografią, projektowaniem kostiumów teatralnych oraz 
tworzeniem ceramicznych rzeźb. Prezentował swoje prace na wystawach  
w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Octavio Paz oraz Octavio Barreda 
napisali w tamtym czasie swoje pierwsze eseje poświęcone twórczości 
Juana.  

 
 

ZAGRANICZNE WYSTAWY I PODRÓŻE 
lata 50. XX wieku 

Na początku lat 50. Juan Soriano dwukrotnie wyjeżdżał do Rzymu, gdzie 
zajmował się ceramiką i malarstwem. W Meksyku natomiast współpracował 
z choreografami, ilustrował książkę i projektował scenografie. W roku 
1956 po raz pierwszy zaprezentował swoje prace malarskie we Włoszech 
– w Galerii Schneider w Rzymie. Była to pierwsza z długiej serii wystaw 
w Europie. W następnych latach przedstawiał swoją twórczość także  
w Galerii Ruthermore w San Francisco oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej 
i galerii Antonio Souza w Mexico City. Napisał również swój pierwszy 
esej o sztuce zatytułowany "Malarstwo abstrakcyjne".  

 

SZTUKA, POLITYKA I EMIGRACJA 

lata 60. XX wieku 

W pierwszej połowie lat 60. został mistrzem ceramiki w Szkole 
Wzornictwa i Rzemiosła Narodowego Instytutu Sztuk Pięknych w Meksyku. 
W tamtym okresie powstała też wyróżniająca się w jego twórczości seria 
portretów Lupe Marín. Juan nadal projektuje kostiumy teatralne,  
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a także publikuje esej poświęcony twórczości Pabla Picasso. W czasie 
podróży na Jukatan uczestniczył w wypadku samochodowym i pod wpływem 
tego zdarzenia namalował obraz zatytułowany „Wypadek”. Obok innych 
artystycznych dzieł tworzył ceramiczne rzeźby oraz rzeźby z brązu.  
W roku 1966 po raz pierwszy zaprezentował swoją rzeźbiarską twórczość 
w Pałacu Sztuk Pięknych w Mexico City.  

 
W październiku 1968 roku doszło do krwawej masakry studentów na Placu 
Trzech Kultur w stolicy Meksyku. W skutek tych dramatycznych wydarzeń, 
w roku 1969 Juan Soriano wyjechał do Rzymu i został tam przez 
następnych sześć lat. Długo walczył z depresją, nie mogąc pogodzić się 
z polityczną sytuacją w swoim kraju. W roku 1975 poznaje w Paryżu 
Marka Kellera i nawiązuje z nim współpracę. Postanawia przeprowadzić 
się na stałe do Paryża, w czym pomaga mu lukratywny kontrakt, jaki 
podpisuje z firmą Olivetti. W Paryżu poznaje i zaprzyjaźnia się między 
innymi z Antonio Saurą, Julio Cortazarem, Milanem Kunderą i Valerio 
Adami. Od tego czasu wiedzie życie pomiędzy Paryżem i Mexico City.  

 

 



Tomasz DomańskI   OGRÓD JUANA SORIANO  

koncepcja filmu dokumentalnego  12 / 14 
 

MIĘDZYNARODOWE UZNANIE 
lata 70. XX wieku  

W latach 70. twórczość artystyczna Juana Soriano jest już rozpoznawana 
na międzynarodowych rynkach sztuki i wielokrotnie wyróżniana. Otrzymał 
Nagrodę Specjalną na VIII Międzynarodowym Festiwalu Malarskim  
w Cagnes-sur-Mer we Francji; Fundación Cultural Televisa przyznała mu 
wysokie stypendium, a Instytut Kultury Cabañas uhonorował Złotym 
Medalem doskonałości.  

 
 

MONUMENTALNE RZEŹBY 
lata 80. XX wieku  

W roku 1985 Juan Soriano obchodził pięćdziesięciolecie swojej 
działalności artystycznej, a wyrazem hołdu z tej okazji była wystawa 
zorganizowana w Pałacu Sztuk Pięknych, zaprezentowana później w wielu 
innych miastach Meksyku. W roku 1987 rząd meksykański przyznał mu 
Narodową Nagrodę Sztuki oraz nadał tytuł Rycerza Sztuki.  

W tym samym roku pojawiło się również pierwsze zamówienie na 
monumentalną rzeźbę z brązu. Był to „Byk”, który stanął w parku Tomas 
Garrido Canabal w Villahermosy, w stanie Tabasco. Pierwsze próby sił 
przy tworzeniu dużych posągów Juan Soriano podejmował jeszcze w latach 
60., ale „Byk” z Villahermosy był pierwszą w pełni   udaną realizacją 
rzeźby w tej skali. Juan Soriano interesował się malarstwem i rzeźbą 
jednocześnie, ale bardzo późno zyskał uznanie jako rzeźbiarz.  

Pod koniec lat 80. i w pierwszej połowie lat 90. Juan Soriano stworzył 
kilka następnych monumentalnych rzeźb z brązu. Były to: „Gołąb” – dla 
muzeum sztuki współczesnej MARCO w Monterrey; „Fala” – dla World Trade 
Center w Guadalajara; „Ślimak” – dla Muzeum Amparo w Puebli i „Księżyc” 
– dla Narodowego Audytorium w Meksyku. Monumentalne dzieła powstały  
w efekcie współpracy z architektami: Ricardem Legorretą, Teodorem 
Gonzálezem de Leon i Abrahamem Zabludovskim. Kolejne monumentalne 
rzeźby to „Syrena”, która przyozdobiła plac Loreto; „Dafne” będąca 
dopełnieniem architektury budynku Arcos Bosques w Mexico City; 
monumentalna „Ręka” zdobiąca budynek korporacji Herdez w Mexico City 
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oraz abstrakcyjny „Gołąb”, który kontempluje dziś toskański pejzaż  
w prywatnej galerii w Greve in Chianti.  

 

 
 

ZWIEŃCZENIE PIĘKNEGO ŻYCIA 
przełom XX i XXI wieku 

W roku 1997 Narodowe Muzeum Sztuki Reina Sofía w Madrycie 
zaprezentowało obszerną retrospektywę twórczości Juana Soriano z lat 
1937-1997, zaś w roku następnym Elena Poniatowska opublikowała książkę 
zatytułowaną „Juan Soriano, tysiącletni chłopiec”. W książce tej 
przedstawiła treść kilku wywiadów przeprowadzonych z artystą w okresie 
od połowy lat 60.  

W roku 2000, w ramach XVI Festiwalu Historycznego w Mexico City 
umieszczono na Plaza de la Constitución dziesięć monumentalnych rzeźb 
Juana Soriano. Były one wyrazem hołdu dla Juana z okazji jego 80 
urodzin. W tym samym roku dwie monumentalne rzeźby zaprezentowano 
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także na wystawie EXPO w Hanowerze. Ostatnie monumentalne rzeźby Juana 
Soriano powstały w roku 2003 na zamówienie kilku stanów Republiki 
Meksyku. Jego rzeźby powstawały zazwyczaj w dziewięciu egzemplarzach 
– sześć kopii dla zamawiających oraz trzy autorskie.  

Dzieła Juana Soriano były eksponowane na 166 wystawach na całym świecie 
– w Ameryce, Europie i Azji. W ostatnich dwóch latach życia Juan 
Soriano został uhonorowany wieloma wyróżnieniami meksykańskimi oraz 
zagranicznymi. Znalazły się wśród nich: francuski Order Narodowy Legii 
Honorowej, hiszpańska Premio Velázquez oraz polski Krzyż Oficerski 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

POWOŁANIE DO SZTUKI 

Juan Soriano koncentrował się przede wszystkim na twórczości, nie 
poświęcając zbyt wiele uwagi komercyjnej stronie swojej pracy. Wielu 
przyjaciół ganiło go za to, że w pewnym okresie po prostu rozdawał 
swoje dzieła. Odpowiadał im wówczas, że „nie po to tworzy, by się 
wzbogacić…, że sztuka traci prawdziwą wartość, kiedy zaczynają 
odgrywać w niej rolę pieniądze”. Z wdzięcznością natomiast odbierał 
entuzjazm bliskich mu osób – Marka Kellera, a także architektów, którzy 
na rozmaite sposoby włączali jego prace do swoich architektonicznych 
projektów. W latach młodzieńczych często wysłuchiwał w domu gorzkich 
uwag, że źle skończy i będzie przymierał głodem w środowisku cyganerii. 
Tak się jednak nie stało. Udowodnił swoim życiem, że jeśli ktoś 
rzeczywiście ma charakter i wytrwałość, to osiągnie sukces, choćby 
musiał zerwać z tradycją i przecierać swoje własne szlaki.  


