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Hasło ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL – czyli wszystko o wolności – znaczy więcej w tym roku niż w każdym po-
przednim. Nie ucichły jeszcze strzały na Ukrainie, a Europie w obliczu fali uchodźców przyszło się zmierzyć z wieloma 
trudnymi pytaniami, w których pobrzmiewa problem wolności i jej braku. Co robić, gdy życie tych, których kocham, 
jest zagrożone? Czy w imię wolności od problemów możemy zapomnieć o solidarności, której kiedyś tak hojnie Polacy 
doświadczyli od innych, i uznać, że potrzebujący nie są naszą sprawą? Gdzie się kończy odpowiedzialność pojedyn-
czych ludzi za godne i spokojne życie innych? Pytania się mnożą, jak i mnożą się wątpliwości.

Chcieliśmy, aby program tegorocznego festiwalu odpowiadał na potrzeby czasu. W repertuarze filmowym znajdziecie 
Państwo bardzo aktualne obrazy – niczym dantejskiego piekła, jakiego doświadczają imigranci szturmujący bramy 
bogatej Europy, i „raju”, który im gotujemy na – zdawać by się mogło – wolnej ziemi. Opowiemy o zjawisku imigracji, 
opowiemy też o wojnie, która stawia ludzi wobec ekstremalnych wyborów. Zmierzymy się też z lękami wobec in-
nych/obcych, jak zdarza się określać tych, których nie znamy – innych, bo wierzą w innego Boga; innych, bo mają kolo-
rową skórę czy różną od naszej orientację seksualną. Zaprosiliśmy Teatr 21, którego członkami są uczniowie oraz 
absolwenci Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie, osoby z zespołem Downa i auty-
zmem. Podczas warsztatów Justyna Wielgus, aktorka, animatorka ruchu i kultury, zaprosi uczestników do znalezienia 
„innych w nas samych”.

Tegoroczną nowością jest, że w ramach AAFF zapraszamy dzieci na warsztaty animacji poklatkowej. To wspaniała 
technika, sprawia ona, że każdy człowiek – nawet ten, który myślał o sobie, że nie jest uzdolniony artystycznie – może 
się stać artystą. Pod okiem Agnieszki Balkus, animatorki kultury, ilustratorki, od ponad trzech lat prowadzącej war-
sztaty oraz obozy twórcze dla dzieci i młodzieży, powstaną filmy, których twórcami będą same dzieci. Efekty ich twór-
czości zobaczymy na dużym kinowym ekranie podczas finałowego wieczoru filmowego.

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

SERDECZNIE 

WITAMY 

W ECS
Basil Kerski
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AAFF KIDS 

czyli RODZICE DO KINA 

a DZIECI DO ZABAWY

dzieci | 5–9 lat  grupa 15-osobowa

zbiórka | ogród zimowy ECS, przy szybie wind panoramicznych

wstęp | bezpłatny, po okazaniu przez rodzica biletu na seans

rejestracja | e-mail: edukacja@ecs.gda.pl

AAFF KIDS to oferta dla rodzin, które chcą spędzić popołudnie 

w ECS – rodzice oglądają film w ramach festiwalu AAFF, a dzieci bez-

piecznie spędzają czas pod okiem edukatorek. Obiecujemy, że dzie-

ciaki nie będą się nudzić :)

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. W treści e-maila wskaż datę, 

godzinę i liczbę dzieci.

17 października 2015, sobota | godz. 16.00–19.00 

seans | 16.00 + rozmowa po filmie 

18 października 2015, niedziela | godz. 16.00–19.00 

seans | 16.00 + rozmowa po filmie

|



SPIS RZECZY

Program AAFF | s. 08–09

Artur Liebhart | s. 10–12

Film | s. 13–40

Muzyka | s. 41–43

Teatr | s. 45–47

Wykład mistrzowski | s. 49–51

Warsztaty | s. 52–55

ECS | s. 56–62

Partnerzy projektu | s. 64

0 6 — 0 7

CENTRUM FESTIWALOWE
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk

wejście | przez historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina

projekcje filmowe | audytorium (parter)

debaty | sala wystaw czasowych (parter)

warsztaty + wykład mistrzowski | sala 4 (III piętro)

BILETY
film  10 zł

promocja | 8 zł | bilet kinowy dla osoby, która kupi jednocześnie więcej niż 4 bilety na różne seanse

koncert | 20 zł

teatr | 10 zł

warsztaty | wstęp wolny | po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji

wykład mistrzowski | wstęp wolny

|

Udział w festiwalu oznacza akceptację regulaminu imprezy.



16 października 2015 | piątek
18.00 | Poszukiwacze nawróconej | reż. Thomas Bidegain | 2015 | dramat | 1 godz. 54 min 

ROZMOWA PO FILMIE | s. 14

20.00 | Zakazane głosy | reż. Mor Loushy | 2015 | dokument | 1 godz. 24 min | s. 15

17 października 2015 | sobota
16.00 | Profil: Amina | reż. Sophie Deraspe | 2015 | dokument | 1 godz. 24 min

ROZMOWA PO FILMIE | s. 16

18.00 | Nadejdą lepsze czasy | reż. Hanna Polak | 2014 | dokument | 2 godz. 14 min | s. 17

20.30 | Louder Than Bombs | reż. Joachim Trier | 2015 | dramat | 1 godz. 49 min | s. 19

18 października 2015 | niedziela
16.00 | Sól ziemi | reż. Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado | 2014 | dokument | 1 godz. 50 min

ROZMOWA PO FILMIE | s. 20

18.00 | Fúsi | reż. Dagur Kári | dramat | 2015 | 1 godz. 34 min

SPOTKANIE Z DAGUREM KÁRIM, REŻYSEREM | s. 23

20.00 | Yes Meni idą na rewolucję | reż. Andy Bichlbaum, Mike Bonano, Laura Nix | 2014 | dokument 

1 godz. 32 min | s. 24

19 października 2015 | poniedziałek
18.00 | O tych, którzy płoną | reż. Morgan Knibbe | 2014 | dokument | 1 godz. 15 min

ROZMOWA PO FILMIE | s. 25

20.00 | Perłowy guzik | reż. Patricio Guzmán | 2015 | dokument | 1 godz. 22 min | s. 26

PROGRAM

UWAGA! Gramy bez reklam!



20 października 2015 | wtorek
18.00 | Scena ciszy | reż. Joshua Oppenheimer | 2014 | dokument | 1 godz. 39 min

ROZMOWA PO FILMIE | s. 29

20.00 | Dheepan | reż. Jacques Audiard | 2015 | dramat | 1 godz. 49 min | s. 30

21 października 2015 | środa
18.00 | Anioły rewolucji | reż. Aleksiej Fedorczenko | 2014 | dramat | 1 godz. 53 min | s. 33

20.00 | Nawet góry przeminą | reż. Jia Zhangke | 2015 | dramat | 2 godz. 11 min | s. 34

22 października 2015 | czwartek
12.00 | WYKŁAD MISTRZOWSKI | Marijn Poels, reżyser filmu Kanthari: U źródeł zmian  | s. 51  

18.00 | Kanthari: U źródeł zmian | reż. Marijn Poels | 2015 | dokument | 52 min 

SPOTKANIE Z TWÓRCAMI FILMU | s. 36

20.00 | W objęciach węża | reż. Ciro Guerra | 2015 | dokument | 2 godz. 5 min | s. 38

23 października 2015 | piątek
18.00 | ZAMKNIĘCIE AAFF 2015 | pokaz filmów warsztatowych

Miara człowieka | reż. Stéphane Brizé | 2015 | dramat | 1 godz. 33 min | s. 40

21.00 | KONCERT | Lech Janerka | s. 42

24 października 2015 | sobota
18.00 | TEATR | Teatr 21: Statek miłości. Odcinek 1 | s. 45

PROGRAM
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CZAS PRÓBY 

SOLIDARNOŚCI 

EUROPEJSKIEJ
Artur Liebhart
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Tegoroczny ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL odbywa się w szczególnym czasie próby solidarności europejskiej. Nie 
tylko polityka, ale i kultura europejska stoi przed epokowymi wyzwaniami w związku z falą uchodźców z Bliskiego 
Wschodu. Program filmowy festiwalu jest głosem w dyskusji o „swoim” i „obcym”. Szukać będziemy odpowiedzi na py-
tania, czy tolerancja wystarcza do współżycia obok siebie różnych kultur i czy jest (jeszcze) miejsce na odmienność 
w zglobalizowanych społeczeństwach Zachodu, miejsce zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i mentalnej? 
Poszukiwacze nawróconej, film otwarcia festiwalu, wyznacza perspektywę pierwszej dekady XXI wieku z centralnym 
problemem my – obcy. Nawiązując do klasyki kina (Poszukiwacze w reż. Johna Wayna), reżyser obsadza nas Euro-
pejczyków w roli kowbojów, a Arabów w roli Indian. Młoda dziewczyna wybiera życie w szariacie. Czy strach i szok 
zawładną jej rodziną i nie pozostawią przestrzeni wolności? Filmem, który dopowiada tę historię językiem dokumentu, 
jest obraz O tych, którzy płoną. Widzimy w nim europejskie miasta i panujące w nich stosunki widziane oczami 
uchodźców. Nie jest to obraz raju na ziemi. Zawiłe losy i wybory uchodźców przedstawia również Dheepan, film 
Jacques’a Audiarda, laureata tegorocznej Złotej Palmy w Cannes.

Fotoreporterzy specjalizujący się w fotografii społecznej i politycznej zawsze mieli do spełnienia ważną misję przy-
bliżenia nam rzeczywistości, do której nie mamy dostępu, otworzenia nas poprzez sztukę wizualną na drugiego 
człowieka. Druga para filmów przedstawia dylematy i drogę takich artystów. Sebastião Salgado to legenda fotografii 
społecznej. Wim Wenders, jeden z najbardziej znanych reżyserów współczesnego kina niemieckiego, wraz z synem 
Salgado, Ribeiro, stworzył wyjątkowy obraz fotografa – ikony współczucia i zatroskania o losy świata. Sól ziemi jest jak 
wędrówka przez los człowieka, który dokumentował największe tragedie ludzkości poprzez zdjęcia bezimiennych 
bohaterów tych wydarzeń. Film fabularny, który dopełnia tę opowieść, to obraz Joachima Triera Louder Than Bombs, 
przedstawiający rodzinę, w której kobieta – matka jest fotografem społecznym. Ciężar tego, co się widziało, w czym 
się uczestniczyło, bywa nie do uniesienia, ale bywa również czymś prawdziwszym od normalnego życia. W tę pułapkę 
wpada bohaterka filmu zagrana przez Isabelle Huppert. 

Inną parę filmów poruszającą problemy zanikania kultur pierwotnych tworzą laureat tegorocznego festiwalu w Cannes, 
kolumbijski film W objęciach węża, oraz film dokumentalny nagrodzony na ostatnim Berlinale – Perłowy guzik. Film 
Patricio Guzmána, filozofa i reżysera, w oniryczny sposób przenosi nas w świat, którego już nie ma, a jednocześnie 
pokazuje mechanizmy współczesnych dążeń do wolności. Dopełnieniem tego tematu będzie sarkastyczny film no-
wego klasyka kina rosyjskiego, Aleksieja Fedorczenki – Anioły rewolucji. Film przybliża widzom grupę artystów i na-
ukowców na usługach władzy radzieckiej, którzy próbują stłumić bunt małego plemienia za kręgiem polarnym. 

Na ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL powraca Joshua Oppenheimer. Tym razem z filmem pokazującym punkt widze-
nia ofiar holocaustu w Indonezji – Scena ciszy. Film otrzymał pięć nagród na festiwalu w Wenecji, gdzie odbyła się 

1 0 — 1 1



PROGRAM FILMOWY FESTIWALU 
JEST GŁOSEM 
W DYSKUSJI 
O „SWOIM” I „OBCYM”.

Premiera światowa. Krytycy obwołali go arcydziełem. Filmem na granicy fabuły i dokumentu jest dzieło Stéphane’a 
Brizé Miara człowieka, z nagrodzoną na festiwalu w Cannes rolą Vincenta Lindona – świetna kreacja everymana poz-
bawionego złudzeń, ale wybierającego godność.

ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL to nie tylko filmy, ale i rozmowy poszerzające ich recepcję i problematykę. Po filmie 
Fedorczenki zastanowimy się wspólnie nad rolą artystów i sztuki w narzucaniu obowiązującego stylu życia i bycia. 
Rozdwojenie jaźni czy osobowości to jednostka chorobowa. W czasach panowania mediów społecznościowych to 
powszechny sposób uczestniczenia w życiu społecznym i towarzyskim. Dlatego niezwykle ciekawie zapowiada się 
połączenie projekcji filmu Profil: Amina z rozmową o wolności w czasach Twittera i Facebooka. 

Stawkę filmów uzupełnia nowy film legendarnego islandzkiego reżysera Dagura Káriego Fúsi. Poprzednie filmy tego 
twórcy – Nói Albin i, Zakochani widzą słonie czy Dobre serce – zyskały tytuł kultowych. Tytułowy Fúsi to 40-letni, 
poczciwy i bardzo duży mężczyzna, który po raz pierwszy w życiu zakochuje się. Co zrobi z nim pierwsze uczucie? Na 
to pytanie odpowiedź będą znali ci, którzy zobaczą film i po projekcji spotkają się z reżyserem. Zapraszam na spotkanie 
z filmami do myślenia o wolności!

ó

Artur Liebhart
kurator programu filmowego AAFF



FILM 



16 października 2015 | piątek | godz. 18.00

Poszukiwacze nawróconej
reż. Thomas Bidegain | produkcja: Francja | 2015 | dramat | 1 godz. 54 min 

PREMIERA POLSKA 

W swoim reżyserskim debiucie znany francuski scenarzysta Thomas Bidegain 
zabiera widzów na rozległy step wschodniej Francji. Spokojne życie rodziny 
przerywa zniknięcie 16-letniej Kelly i jej chłopaka – dżihadysty. Jeszcze wczo-
raj Alain prowadził córkę w tańcu na wiejskim festynie, by chwilę później 
dostać od niej list, w którym prosi, by jej nie szukał. Na przekór wszystkiemu 
ojciec wyrusza w podróż. W trudzie poszukiwań wspiera go jedynie syn. Chło-
pak poświęca młodość, by towarzyszyć Alainowi w niekończącej się pogoni 
nie tylko po Francji, ale również po krajach Bliskiego Wschodu. Widz nieustan-
nie musi tkać własne sieci łączące wydarzenia.
To opowieść o współczesnym Dzikim Zachodzie i zmianach świata po 11 wrze-
śnia 2001 roku.

ROZMOWA PO FILMIE
Ewa Kaleta | kulturoznawczyni, konwertytka na islam
Basil Kerski | politolog
Artur Liebhart | filmoznawca
Karolina Głowacka | moderatorka | dziennikarka TOK FM



Zakazane głosy
reż. Mor Loushy | produkcja: Izrael, Niemcy | 2015 | dokument | 1 godz. 24 min

Po raz pierwszy od 1948 roku, kiedy powstało państwo Izrael, ten kraj obronił swoje granice przed napaścią i trzy-
krotnie powiększył swój obszar, zajmując Strefę Gazy, półwysep Synaj i zachodni brzeg Jordanu. Był 5 czerwca 1967 
roku, kiedy armie Egiptu, Syrii i Jordanii podeszły do granic Izraela, grożąc zniszczeniem kraju. Sześć dni później trzecia 
wojna izraelsko-arabska zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Izraela. 

Już budowano mit „niezwyciężonej armii”, a na ulice izraelskich miast wylał się tłum radośnie świętujący zwycięstwo. 
Tymczasem pisarz Amos Oz i redaktor Avraham Shapira nagrywają rozmowy z żołnierzami, którzy niedawno powrócili z wo-
jennego frontu. Taśmy z tymi wywiadami, ocenzurowane i do niedawna niedostępne, stały się punktem wyjścia dla tego 
filmu, a także główną osią opowieści. 

Obraz – w którym pobrzmiewają echa Holocaustu – opowiada o tragicznej naturze wojny, podczas której ofiara może 
stać się katem. Będziemy mieli okazję wysłuchać treści nagrań sprzed niemal 50 lat, tak jak żołnierze, którym zapre-
zentowano je po raz pierwszy. Przeszłość natychmiast zamienia się w teraźniejszość, demaskując wiele politycznych mitów.

FESTIWALE | MFF Sundance (2015), MFF Berlin (2015)

16 października 2015 | piątek | godz. 20.00
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Profil: Amina 
reż. Sophie Deraspe | produkcja: Kanada | 2015 | dokument | 1 godz. 24 min

Od kilku miesięcy Sandra z Montrealu wymienia się w Internecie miłosnymi i intelektualnymi wiadomościami z Aminą, 
Syryjko-Amerykanką. Obie najwyraźniej są sobą zauroczone. Zachęcona przez Sandrę Amina zakłada blog zatytuło-
wany Lesbijka w Damaszku, który wyraża głos mniejszości ze Środkowego Wschodu w sprawach politycznych, reli-
gijnych i seksualnych. Blog szybko zyskuje międzynarodowe uznanie, Amina cieszy się coraz większym rozgłosem 
w Internecie, a z czasem staje się gwiazdą wśród internetowych blogerów. Kiedy Syrię ogarnia Arabska Wiosna, Sandra 
otrzymuje wiadomość, że Amina została uprowadzona. Wkrótce akcja jej poszukiwania nabiera międzynarodowego 
rozgłosu.

To love story z elementami thrillera politycznego staje się prawdziwą przypowieścią o naszych czasach, w których nic 
nie jest takie, jak nam się wydaje. To również opowieść o roli i znaczeniu Internetu, jego etycznych i moralnych kon-
sekwencjach, a przede wszystkim o manipulacjach, jakie umożliwia wirtualna rzeczywistość.

FESTIWALE | MFF Sundance (2015)

ROZMOWA PO FILMIE
Karolina Szczepaniak | członkini Fundacji Panoptykon, działającej na rzecz podstawowych wolności społecznych 
Anna Strzałkowska | psycholożka i socjolożka
Karolina Głowacka | moderatorka | dziennikarka TOK FM

17 października 2015 | sobota | godz. 16.00



Poznajemy Julię jako 10-letnią blondynkę, która zapala pierwszego papie-
rosa. Już cztery lata później jest ruda i nadużywa alkoholu. W wieku 16 lat 
zachodzi w ciążę, poznaje mężczyznę i ma nadzieję, że jej los wreszcie się 
odmieni.
Julia mieszka w małej społeczności na podmoskiewskiej Swałce, największym 
wysypisku śmieci w Europie, zaledwie 30 kilometrów od Kremla. Hanna 
Polak śledziła jej życie z kamerą ponad 14 lat.
Czy Julii uda się zmienić życie?

FESTIWALE | Nagroda specjalna jury i nagroda jury młodzieżowego na festi-
walu IDFA w Amsterdamie (2015)

Nadejdą lepsze czasy 
reż. Hanna Polak | produkcja: Dania, Polska | 2014 | dokument | 2 godz. 14 min

17 października 2015 | sobota | godz. 18.00
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Louder Than Bombs
reż. Joachim Trier | produkcja: Dania, Francja, Norwegia | 2015 | dramat | 1 godz. 49 min
PREMIERA POLSKA 

Według oficjalnej wersji zdarzeń słynna reporterka wojenna uległa wypadkowi samochodowemu, pozostawiając w ża-
łobie męża i dwóch synów. Prawda jednak, zatajana przez jej męża, jest inna – przedwcześnie sama odebrała sobie 
życie. 
Mijają trzy lata od śmierci, gdy nowojorska galeria planuje wystawę jej fotografii, a wieloletni przyjaciel rodziny przy-
gotowuje wspominkowy artykuł, w którym nie zamierza oszczędzać czytelnikom niewygodnych szczegółów z jej 
życia, jak ten, że porzuciła domowe ognisko i cała oddała się pracy. 
Jak mąż i synowie skonfrontują się z dalece różnymi uczuciami i wspomnieniami?

NAGRODY | Film był nominowany do Złotej Palmy w Cannes (2015) oraz otrzymał Norwegian Film Critics Award 
podczas Norwegian International Film Festival 

17 października 2015 | sobota | godz. 20.30
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Sól ziemi 
reż. Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado | produkcja: Francja, Brazylia, Włochy | 2014 | dokument | 1 godz. 50 min 

Sebastião Salgado (ur. 1944) jest legendarnym brazylijskim fotografem, jednym z najsłynniejszych na świecie, i am-
basadorem dobrej woli UNICEF. Przez 40 lat podróżował po świecie i w czarno-białej technice dokumentował prze-
łomowe wydarzenia: wojny, ludobójstwo, klęski głodu i przymusowe emigracje. Sławę przyniosły mu cykle fotografii 
poświęconych kondycji człowieka, obrazujące cierpienie, okrucieństwo i śmierć. W swoim nowym projekcie fotogra-
ficznym – Genesis, poświęconym pięknu Ziemi, po raz pierwszy zdecydował się odejść od fotografii społecznej na rzecz 
dokumentowania terenów nietkniętych przez zachodnią cywilizację, gdzie bez przeszkód nadal rozwija się fauna i flora 
niczym w biblijnych czasach stworzenia. 

Film ukazuje życie Sebastião Salgado, jego prace, a także emocjonalną i psychologiczną przemianę, jaką przeszedł po 
powrocie do Brazylii i zaangażowaniu się wraz z żoną Lélią w prowadzenie farmy. 

FESTIWALE | Nominacja do Oscara w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny (2015), MFF Cannes: Nagroda Spe-
cjalna Krytyki Un Certain Regard (2014), MFF San Sebastián: Nagroda Publiczności (2014), MFF Tromsø: Nagroda 
Publiczności (2014)

ROZMOWA PO FILMIE
Michał Szlaga | artysta i fotografik dokumentalista
Aneta Szyłak | kuratorka i krytyczka sztuki
Adam Mazur | moderator | historyk sztuki, krytyk, kurator

18 października 2015 | niedziela | godz. 16.00



2 0 — 2 1





Fúsi  
reż. Dagur Kári | produkcja: Islandia | dramat | 2015 | 1 godz. 34 min

Fúsi to nieśmiały, wrażliwy i sympatyczny 40-letni mężczyzna ze sporą nadwagą, który wciąż mieszka z matką. Lubią 
go wszyscy, bo jest subtelny i pozwala z siebie żartować. Każdy jego dzień wygląda tak samo – porcja płatków na śnia-
danie, praca na lotnisku przy wyładunku bagaży, żarty kolegów z jego tuszy i charakteru, po czym powrót do domu, 
gdzie z sąsiadem w garażu z zapałem konstruuje makiety historycznych bitew. W piątek, dla odmiany, odwiedza tę 
samą chińską knajpę, zamawia wciąż to samo, a potem słucha muzyki heavymetalowej w swoim samochodzie.
Fúsi, kiedy niechętnie przystaje na propozycję matki, aby wziął kurs tańca, nawet nie przypuszcza, że odmieni się całe 
jego życie. Poznaje tam doświadczoną przez życie dziewczynę o imieniu Sjöfn, która wywróci jego świat do góry 
nogami, a jego samego zmieni nie do poznania. 

FESTIWALE I NAGRODY | Berlinale (2015), FF Tribeca: Nagroda za Najlepszy Scenariusz dla Dagura Káriego, Na-
groda dla Najlepszego Filmu Fabularnego dla Dagura Káriego, Nagroda dla Najlepszego Aktora dla Gunnara Jónssona 
(2015), FF Sarajewo (2015)

SPOTKANIE Z REŻYSEREM
Dagur Kári | Islandzki filmowiec (ur. 1973 r.) w 1999 roku ukończył Duńską Państwową Szkołę Filmową. Jego film dy-
plomowy Lost Weekend zdobył 11 międzynarodowych nagród (m.in. w Breście, Angers, Poitiers, Monachium i Tel 
Awiwie). Debiutował filmem Nói Albinói. Dagur Kári jest także muzykiem w zespole Slowblow, który wydał już dwie 
płyty, i kompozytorem muzyki do debiutanckiego filmu.
Artur Liebhart | moderator | filmoznawca

18 października 2015 | niedziela | godz. 18.00
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Yes Meni idą na rewolucję  
reż. Andy Bichlbaum, Mike Bonano, Laura Nix | produkcja: USA | 2014 | dokument | 1 godz. 32 min

Słynni aktywiści zwani Yes Meni – Andy Bichlbaum i Mike Bonano – przez 20 lat organizowali niezwykle odważne, 
dowcipne i kontrowersyjne akcje przykuwające uwagę światowych mediów. Celem happeningów było ukazanie 
aktów łamania praw człowieka przez międzynarodowe korporacje, których głównym celem jest zdobycie zysku. Za broń 
służyły działaczom jedynie używane garnitury, w których bezwstydnie i z tupetem wkradali się na imprezy biznesowe, 
udając państwowych urzędników lub przedstawicieli korporacji. Swoje doświadczenia przedstawili w dwóch filmach: 
Yes Meni i Yes Meni naprawiają świat. 

Kiedy Yes Meni idą na rewolucję, są już po czterdziestce. Czeka ich największe jak do tej pory wyzwanie – stawienie 
czoła zmianom klimatycznym na Ziemi. 

FESTIWALE  | MFF Toronto (2014), MFF Berlin (2015)

18 października 2015 | niedziela | godz. 20.00



O tych, którzy płoną  
reż. Morgan Knibbe | produkcja: Holandia | 2014 | dokument | 1 godz. 15 min

Hipnotyczna podróż przez kolejne kręgi piekła, jakiego doświadczają imigranci szturmujący bramy bogatej Europy. 

Film zaczyna się na łódce żeglującej samotnie wśród burzy, pełnej ludzi walczących o życie. 
Kamera błądzi po ulicach greckiego miasta jak po futurystycznym polis – wyludnione, zrujnowane ulice, ludzie jak cienie 
oczekują na zalegalizowanie pobytu, jakąkolwiek pracę, sprzedają resztki dobytku za nędzne grosze. Patrole policji 
szturmują z bronią imigranckie dzielnice i urządzają łapanki. 
Film wyławia z bezimiennej na co dzień masy imigrantów konkretne twarze, przywołuje szczątkowe historie ich tęsk-
noty za domem, rodziną, znajomym pejzażem. Kamera zagląda do kolejnych przeludnionych, zajętych nielegalnie 
mieszkań, gdzie wraz z dziećmi gnieżdżą się dziesiątki osób. Nie omija zlokalizowanych w piwnicach meczetów, w któ-
rych przybysze gromadzą się, by przez chwilę odzyskać godność i poczucie celu. Reżyser pokazuje, jak naprawdę 
wygląda raj, o którym marzą imigranci – to ciężkie narkotyki, spanie w pustostanach, ciała wyławiane z morza, rodzice 
porzucający dzieci, terror mafii, strach przed policją i brak możliwości powrotu do domu. 
Oglądając ten film, nie sposób uciec od wrażenia, że tak właśnie może wyglądać koniec świata.

ROZMOWA PO FILMIE
Aleksandra Chrzanowska | Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, działającej na rzecz równości wszystkich ludzi wobec 
prawa
Anna Legan | współzałożycielka Amnesty International w Polsce, organizacji stojącej na straży praw człowieka 
Patrycja Medowska | moderatorka | menadżerka kultury, zastępca dyrektora ECS

19 października 2015 | poniedziałek | godz. 18.00

2 4 — 2 5



Perłowy guzik 
Patricio Guzmán | produkcja: Chile, Francja, Hiszpania | 2015 | dokument | 1 godz. 22 minreż. 

19 października 2015 | poniedziałek | godz. 20.00

To przez wodę przemawia historia Chile. Woda stanowi najdłuższą granicę tego kraju, 2670 mil wybrzeża to najwięk-
szy archipelag świata i jednocześnie krajobraz o niemal nadprzyrodzonym pięknie. 
Patricio Guzmán w swoim poetyckim filmie, będącym częścią dyptyku, tak jak w Nostalgii za światłem, podejmuje 
temat pamięci i nierozliczonej przeszłości historycznej własnego kraju. Wybierzemy się w podróż od czasów kolo-
nialnych, do dyktatury Augusto Pinocheta, od eksterminacji rdzennej ludności Patagonii do brutalnego zabójstwa prze-
ciwników politycznych chilijskiego reżimu. Morze było niemym widzem tych wszystkich zdarzeń, które nigdy nie zostały 
w Chile publicznie rozliczone.

Tytuł filmu ma symboliczne znaczenie. Częściowo zainspirowany został znalezionym przez filmowca guzikiem od ko-
szuli, zaklinowanym w wydobytych z morza szynach, które wykorzystywano niegdyś do zatapiania zwłok ofiar reżimu 
Pinocheta. Perła przywołuje zaś Roberta FitzRoya, który zapłacił nią za wolność przedstawiciela rdzennego ludu 
Yaghan – Jemmy’ego Buttona, wywiezionego do Wielkiej Brytanii w roli zakładnika. 

FESTIWALE I NAGRODY | MFF Berlin: Srebrny Niedźwiedź za Najlepszy Scenariusz (2015)



2 6 — 2 7





Scena ciszy
reż. Joshua Oppenheimer | produkcja: Dania, Finlandia, Indonezja, Norwegia, Wielka Brytania | 2014 

dokument | 1 godz. 39 min

Jak to jest ocaleć? 
Adi Rukun, optyk w średnim wieku, miał dużo szczęścia, ocalał z potwornej zbrodni ludobójstwa dokonanej w latach 
60. ubiegłego wieku przez brygady śmierci w Indonezji. Jego starszy brat zginął – był torturowany, po czym zamor-
dowany przez reżimowe organizacje paramilitarne Panczaszila. 
Minęły lata, a mordercy nadal pozostają bezkarni i żyją w sąsiedztwie swoich ofiar. Niektórzy z nich są uprzywile-
jowanymi obywatelami, a jeden napisał nawet książkę ilustrującą zbrodnie, w nadziei, że będzie ona miała kiedyś 
historyczne znaczenie. Cisza, jaka spowija tamtą historię, okazuje się już nie do zniesienia.

Adi decyduje się przerwać milczenie. Wierzy, że tylko odważna konfrontacja z mordercami przywróci jego rodzinie 
godność i pozwoli zażegnać traumę.
Adi postanawia skonfrontować katów z makabrycznymi czynami, których się dopuścili. Podczas badania wzroku 
proponuje im spojrzenie na przeszłość z innej perspektywy. Ma nadzieję, że w ten sposób zbrodniarze przyjmą w koń-
cu odpowiedzialność za swoje czyny. 

Zdaniem reżysera film jest poematem na temat ciszy zrodzonej z terroru, wezwaniem do jej przełamania, a także obra-
zem konsekwencji. To również opowieść o tym, że w życiu nie można nic zmienić, dopóki nie rozprawimy się do końca 
z przeszłością, nawet gdy nasza codzienność zbudowana jest na terrorze i kłamstwach.

FESTIWALE I NAGRODY | m.in. MFF Wenecja: Nagroda Specjalna Jury, Nagroda Krytyki, Nagroda Fedeory (2014), 
CPH: DOX Kopenhaga: Nagroda Główna (2014), MFF Berlin: Nagroda Peace Film Prize (2014), MFF Göteborg: Na-
groda Dragon Award dla Najlepszego Skandynawskiego Filmu Dokumentalnego (2014)

ROZMOWA PO FILMIE
Grzegorz Brzozowski | krytyk filmowy, reżyser 
Tomasz Snarski | adwokat, nauczyciel akademicki, humanista
Jacek Kołtan | moderator | filozof, wicedyrektor ECS

20 października 2015 | wtorek | godz. 18.00

2 8 — 2 9



Dheepan
reż. Jacques Audiard | produkcja: Francja | 2015 | dramat | 1 godz. 49 min

Bojownik Tamilskich Tygrysów, doświadczony okrucieństwami wojny domowej i utratą najbliższych, pod groźbą 
tortur i śmierci musi uciekać ze Sri Lanki. Żeby dostać pozwolenie na wyjazd, zabiera ze sobą „tymczasową” rodzinę – 
9-letnią Illayaal i udającą jej matkę Yalini.
W dalekiej Francji, w małej mieścinie opanowanej przez mafię, gdzie Dheepan dostaje pracę jako dozorca na zapusz-
czonym blokowisku, próbują zbudować nowy dom. 

FESTIWALE I NAGRODY | m.in. MFF Cannes: Złota Palma (2015) 

20 października 2015 | wtorek | godz. 20.00



3 0 — 3 1





Anioły rewolucji
reż. Aleksiej Fedorczenko | produkcja: Rosja | 2014 | dramat | 1 godz. 53 min

Anioły rewolucji (Angely revolyutsii) powstały na podstawie opowiadań stałego współpracownika Aleksieja Fedorczenki 
– scenarzysty Denisa Osokina. Rosyjski reżyser zabiera widzów w podróż do lat 30. XX wieku. Na surową Syberię wy-
rusza pięciu sowieckich awangardowych artystów, aby głosić nauki Lenina i przekonać ludy Syberii Zachodniej do ko-
munizmu. Czeka tam na nich hermetyczny świat szamanów. Piękne, zmysłowe kino oparte na prawdziwych wyda-
rzeniach. Fedorczenko ponownie łączy bogatą symbolikę rodem z filmów Paradżanowa z poetyką satyry i absurdu.

NAGRODY | Tallinn Black Nights FF 2014 – Special Mention

21 października 2015 | środa | godz. 18.00

3 2 — 3 3





Nawet góry przeminą  
reż. Jia Zhangke | produkcja: Chiny, Japonia, Francja | 2015 | dramat | 2 godz. 11 min

Przebój Pet Shop Boys Go West spina klamrą film Jia Zhangke, stanowiąc jego wstęp i podsumowanie. Obejmująca 25 lat 
historia miłosnego trójkąta to zdecydowanie coś więcej niż opowieść o miłości, rozczarowaniu i rozstaniach. To am-
bitna próba spojrzenia na współczesne Chiny przez pryzmat takich zjawisk jak powolny zmierzch uprzemysłowienia, 
postępująca globalizacja, triumf dzikiego kapitalizmu i bezwzględna pogoń za pieniądzem. Pod ich wpływem rozpa-
dają się więzi, a ludzie rozjeżdżają po całym świecie. Wspomnienia, tęsknota i melancholia pozostają jednak z nimi na 
zawsze.

21 października 2015 | środa | godz. 20.00

3 4 — 3 5





3 6 — 3 7

Kanthari: U źródeł zmian
reż. Marijn Poels | produkcja: Polska, Niemcy, Holandia | 2015 | dokument | 52 min
ŚWIATOWA PREMIERA 

Instytut Kanthari, działający na południu Indii, szkoli działaczy społecznych – oni sami często pochodzą ze społecz-
ności wykluczonych, zmagają się z niepełnosprawnością lub traumatycznymi wspomnieniami – do wprowadzania 
zmian w środowiskach, w których żyją.
Film opowiada o podróży założycieli Instytutu Kanthari: Sabriye Tenberken i Paula Kronenberga do Kenii i Ugandy. 
Poznamy Monicah Kaguithia z Kenii, która wielokrotnie uciekła przed tradycyjnym masajskim rytuałem obrzezania i opra-
cowała alternatywny rytuał inicjacji, który uratował od obrzezania 43 dziewczyny. Spotkamy się z Ojok Simon z Ugandy, 
który mając dziewięć lat, odebrał od żołnierza cios karabinem, w wyniku czego prawie całkowicie stracił wzrok. Dziś 
prowadzi kooperatywę pszczelarzy dla 30 niewidomych. Stephen Onyang z Kenii stracił brata w wyniku epidemii 
AIDS, wraz z żoną najpierw zaopiekował się dziećmi zmarłego brata, a obecnie prowadzi rodzinny dom dziecka dla 
trzydzieściorga sierot. Albinoska Jane Waithera mieszka zaś w Kenii, gdzie albinosi są mordowani w celach rytualnych, 
a ona walczy o ich prawa.

22 października 2015 | czwartek | godz. 18.00

Marijn Poels | reżyser filmu
Sabriye Tenberken | inicjatorka Instytutu Kanthari, nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla (2005)
Paul Kronenberg | inicjator Instytutu Kanthari 
Tomasz Kozakiewicz | producent filmu 
Monica Kaghuita | masajska bohaterka filmu
Dariusz Bugajski | moderator | prozaik, poeta, dziennikarz

SPOTKANIE Z TWÓRCAMI FILMU





W objęciach węża
reż. Ciro Guerra | produkcja: Kolumbia, Wenezuela, Argentyna | 2015 | dokument | 2 godz. 5 min

Jeden w 1909 roku, a drugi w latach 40. XX wieku – biali naukowcy płyną Amazonką, by odnaleźć tajemniczą roślinę, 
która ma stanowić lekarstwo na wiele poważnych dolegliwości i chorób. W obu tych podróżach towarzyszy im w roli 
przewodnika szaman Karamate, jeden z ostatnich tubylców. 
Obie wędrówki krzyżują się wielokrotnie, przecząc logice czasu. Naukowe narzędzia zdają się bezużyteczne w świecie 
mitów i rytuałów. 
Film pokazuje fantasmagoryczną podróż zarówno w głąb Amazonii, jak i w głąb samego siebie. Skojarzenia z Czasem 
apokalipsy Coppoli czy jego pierwowzorem, Jądrem ciemności Conrada, nie są przypadkowe. 

Czarno-biały film powstał na podstawie dzienników podróży przez kolumbijską Amazonię, napisanych przez Niemca 
Theodora Kocha-Grunberga i Amerykanina Richarda Evansa Schultesa.

FESTIWALE I NAGRODY | MFF Cannes: Grand Prix Art Cinema Award, Quinzaine des Realisateurs (2015), Munich 
Film Festival: ARRI/OSRAM Award (2015)

22 października 2015 | czwartek | godz. 20.00
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POKAZ FILMÓW WARSZTATOWYCH  
Dzieła dzieci i młodzieży biorących udział w festiwalowych 
warsztatach animacji poklatkowej.
czytaj więcej | s. 54–55

Thierry, zwolniony z pracy w fabryce, od ponad roku poszukuje nowego 
zajęcia. Całymi dniami uczestniczy w warsztatach w centrach kwalifikacji, 
gdzie instruktorzy uczą, jak zrobić odpowiednie wrażenie na pracodaw-
cach. Wieczorami stara się być dobrym mężem i ojcem. Jego życie staje się 
pasmem niekończących się negocjacji: w banku w sprawie kredytu, z agen-
cjami rekrutującymi pracowników czy w sprawie sprzedaży przyczepy kem-
pingowej. 
Wszystko się zmienia, gdy Thierry przyjmuje posadę ochroniarza w super-
markecie. Moralitetem wypiera społeczny realizm. Odtąd mężczyzna musi 
dbać o bezpieczeństwo interesów szefów podobnych do tych, którzy wcześniej 
wyrzucili go z pracy. Ma za zadanie wyłapywać sprawców oszustw i kradzieży 
zarówno wśród klientów, jak i pracowników. Uczestniczy w przesłucha-
niach osób, które sam złapał na gorącym uczynku. Jedną z nich jest starszy 
człowiek, który ukradł kawałek mięsa. Okazuje się, że nie ma pieniędzy ani 
znajomego, do którego mógłby zadzwonić. 
Thierry dojrzewa do buntu.

FESTIWALE I NAGRODY | MFF Cannes: nagroda dla najlepszego aktora, 
wyróżnienie jury ekumenicznego (2015)

23 października 2015 | piątek | godz. 18.00

Miara człowieka
reż. Stéphane Brizé | produkcja: Francja | 2015 | dramat | 1 godz. 33 min



MUZYKA





termin | 23 października 2015, piątek | godz. 21.00

miejsce | ECS, audytorium (parter)

bilet | 20 zł

Materiał przekrojowy z całej swojej dyskografii zaprezentuje tego wieczoru Lech Janerka z zespołem. 

Ten polski muzyk rockowy, kompozytor, basista i autor tekstów jest obecny na polskiej scenie rockowej 

od końca lat 70. Przez lata wypracował oryginalny oraz rozpoznawalny styl pisania i komponowania 

piosenek, stając się dzięki temu jedną z najważniejszych postaci rodzimej sceny niezależnej. 

Pierwszym zespołem, jaki w 1979 roku powołał do życia Lech Janerka, był Klaus Mitffoch. Grupa nagrała 

album „Klaus Mitffoch”, który jest uważany za jedną z najważniejszych polskich płyt lat 80. W 1984 roku 

artysta rozpoczął aktywność pod własnym nazwiskiem, aby dwa lata później nagrać solowy album „His-

toria podwodna”, który dzisiaj ma już status kultowego. Od tego momentu każda jego płyta spotykała się 

i spotyka z gorącym przyjęciem – niezależnie czy mowa o nagranych w 1987 roku „Piosenkach”, które na dwa 

lata aresztowała cenzura; „Ur”, dedykowanym sumeryjskiemu miastu; czy o „Plagiatach”, ostatnim krążku 

w katalogu artysty, wydanym w 2005 roku. Lech Janerka jest również twórcą muzyki do filmów „Chce mi 

się wyć” Jacka Skalskiego, „Obcy musi fruwać” Wiesława Saniewskiego i „Czyż nie dobija się konia?” Macieja 

Żurawskiego. 

Wszystkie wydawnictwa wrocławianina zawsze są ważnymi wydarzeniami dla rodzimej kultury. Duża liczba 

prestiżowych nagród, w tym kilku Fryderyków, a także słów uznania od opiniotwórczych mediów tylko 

potwierdza ten fakt. 

ZESPÓŁ W SKŁADZIE

Michał Mioduszewski | perkusja

Bartosz Straburzyński | gitara

Bożena Janerka | cello 

Lech Janerka | głos, bas

KONCERT

LECH JANERKA 

4 2 — 4 3





TEATR





4 6 — 4 7

termin | 24 października 2015 | sobota | godz. 18.00

miejsce | ECS, audytorium (parter)

bilet | 10 zł

obsada | Grzegorz Brandt | Anna Drózd | Teresa Foks | Daniel Krajewski | Barbara Lityńska | Anna Łuczak

Aleksander Orliński | Michał Pęszyński | Cecylia Sobolewska | Marta Stańczyk | Piotr Swend

Aleksandra Skotarek | Magda Świątkowska oraz Maja Kowalczyk jako Puk

reżyseria | Justyna Sobczyk

scenariusz | Teatr 21

dramaturgia | Justyna Lipko-Konieczna

scenografia, kostiumy | Weronika Karwowska

asystentka scenografki | Wisła Nicieja

muzyka | Paweł Andryszczyk

wideo | Tomasz Michalczewski

światło | Sebastian Klim

taniec hula | Joanna Mazurek

konsultacja choreograficzna | Izabela Chlewińska

kierownik produkcji | Jakub Drzewiecki

produkcja | Fundacja Win-Win

Spektakl powstał dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

TEATR 21

STATEK MIŁOŚCI. ODCINEK 1



Czternastu bezrobotnych aktorów, którzy nie znaleźli producenta dla swojego wymarzonego serialu, i my wszyscy za-
kładamy biuro podróży pod nazwą Statek Miłości. Bohaterowie wpadają na pomysł organizowania rejsów do źró-
dła. Postanawiają stworzyć program artystyczny, który zapewni widzom przeżycie jedyne w swoim rodzaju.

Członkami Teatru 21 są uczniowie oraz absolwenci Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w War-
szawie, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Mają już na swoim koncie 10 premier. Grupa prezentowała je na festi-
walach w Polsce i za granicą. 
Początki Teatru 21 sięgają 2005 roku i szkolnych warsztatów teatralnych, kiedy okazało się, że zarówno reżyserkę, 
jak i aktorów interesuje systematyczna praca teatralna. I tak Teatr 21 stał się miejscem twórczych poszukiwań, 
bezpieczną przestrzenią spotkań ze znajomymi, teatrem i publicznością. 
Początkowo grupa pracowała nad szkolnymi przedstawieniami, z czasem zaczęła realizować spektakle autorskie, 
czerpiące ze źródeł literackich i happeningi. Teatr 21 prezentuje swoje spektakle przede wszystkim w Instytucie 
Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, często również gości na deskach stołecznych teatrów – 
Powszechnego, Dramatycznego, Studio, Baj i Soho. 



WYKŁAD MISTRZOWSKI





WYKŁAD MISTRZOWSKI
MARIJN POELS

termin | 22 października 2015 | czwartek | godz. 12.00

miejsce | sala 4 (III parter)

wstęp | wolny

Wykład wygłosi Marijn Poels, reżyser filmu Kanthari: U źródeł zmian, którego premiera światowa odbędzie się na AAFF 

również 22 października (godz. 18.00).

Marijn Poels (ur. 1975) jest znanym niezależnym dokumentalistą holenderskim. Jego filmy nazywane są zaangażowa-

nymi, dokumentuje kwestie ważne w sferze społecznej, gospodarczej i politycznej. Z kamerą odwiedził już kilkadzie-

siąt krajów.

Wielokrotnie nagradzano jego dorobek filmowy: Dodie Spittal Award (Kanada), Voice of Peace i NL Documentary Award 

(Holandia). Ma jednak również na swoim koncie nagrody o charakterze społecznym, jak Voice of Peace, nagrodę 

przyznawaną corocznie osobom, które wsparły Pakistan w walce z terroryzmem i przemocą oraz działają na rzecz praw 

człowieka.

Wykład będzie tłumaczony.

5 0 — 5 1





WARSZTATY



Choć trudno w to uwierzyć, ale podczas warsztatów powstaną prawdziwe filmy. Premiera odbędzie się na ekranie kino-

wym przy sali pełnej publiczności. Dzieciaki czeka dobra zabawa i pozyskanie wielu nowych umiejętności. 

Zaprosiliśmy dzieci do wyprodukowania filmu w technice animacji poklatkowej, która pozwala łączyć kolejne kadry zdję-

ciowe. Animatorką warsztatów jest Agnieszka Balkus, architektka wnętrz, animatorka kultury, ilustratorka, miłośniczka 

pracy z dziećmi, która od ponad trzech lat prowadzi warsztaty oraz obozy twórcze dla dzieci i młodzieży. 

– To warsztaty dla młodych pasjonatów filmu, nie są konieczne zdolności manualne, każdy talent znajdzie ujście w prze-

strzeni wspólnej pracy – mówi Agnieszka Balkus. – Dzieci wciąż zaskakują pomysłami, jakie rodzą się w ich głowach. Kto z do-

rosłych wymyśliłby twarogowego potwora, miłośnika naleśników, który chce przejąć kontrolę nad wszystkimi mleczar-

niami i sklepami z nabiałem?

Pierwsze spotkanie | Opowiemy o technice powstawania animacji poklatkowej, zaprezentujemy ciekawe przykłady z Polski 

i ze świata. Dzieciaki dowiedzą się, co to jest „storyboard” i jak powstaje scenariusz. 

Drugie spotkanie | Czas poświęcimy na wspólne tworzenie scenariusza oraz pracę nad scenografią i rekwizytami.

Trzecie spotkanie | Będziemy tworzyć prawdziwy film.

Czwarte spotkanie | Premiera kinowa na prawdziwym, dużym ekranie.

dwie grupy wiekowe

młodsza | 9–12 lat (8 osób) | starsza | 13–16 lat (8 osób)

termin

16 października 2015, piątek | warsztaty | godz. 17.00–19.00

17 października 2015, sobota | warsztaty | godz. 15.00–19.00

18 października 2015, niedziela | warsztaty | godz. 15.00–19.00

23 października 2015, piątek | premiera kinowa | godz. 18.00 

adres | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1

miejsce | sala 4 (III piętro) + audytorium

koszt | bezpłatne

rezerwacja | Katarzyna Skrzypiec, e-mail: k.skrzypiec@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 04

WARSZTATY ANIMACJI POKLATKOWEJ

KTO JEST W-INNY?



Warsztaty są dedykowane ciału jako narzędziu ekspresji i środkowi komunikacji oraz jego metamorfozom. Uczest-

ników warsztatów zaprosimy do podróży w głąb siebie po to, aby zdobyli umiejętność pozyskiwania w sobie i w innych 

różnorodnego materiału do pracy teatralnej. Pracować będziemy metodą improwizacji. Będzie dużo turlania, nauki 

chodzenia, patrzenia, spotykania, słuchania, nasłuchiwania, podsłuchiwania zarówno siebie samego, jak i innej osoby.

Zajęcia poprowadzi Justyna Wielgus – aktorka, animatorka ruchu i kultury, absolwentka animacji kultury oraz dwulet-

niego Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego – Teatr, która obecnie pracuje w Teatrze 21 i współpracuje m.in. z: Te-

atrem Studio w Warszawie, Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Towa-

rzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.

– Każde ciało jest jedyne i wyjątkowe. Nie ma na świecie dwóch takich samych stóp. Nawet nasze dwie połówki 

twarzy różnią się od siebie. Mówimy różnymi językami, jadamy różne śniadania, co innego nas rozśmiesza – mówi 

Justyna Wielgus. – Aktor, tworząc postać, otwiera się na spotkanie z innym, niekiedy obcym, kreuje postać różniącą 

się od niego samego.

Wszak, jak mawia Alexander Freeman, reżyser filmowy: „Żeby naprawdę zrozumieć siebie, musisz doświadczyć do-

tyku innej osoby”.

UWAGA! Zadbajcie o luźny strój i wygodne obuwie na płaskiej podeszwie.

adresat | od 16 roku życia (25 osób)

termin | 23 października 2015, piątek | godz. 17.00–21.00

adres | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1

miejsce | sala 4 (III piętro)

koszt | bezpłatne

rezerwacja | Katarzyna Skrzypiec, e-mail: k.skrzypiec@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 04

WARSZTATY TEATRALNE

O INNYM W NAS SAMYCH

5 4 — 5 5



340 TYSIĘCY GOŚCI

W PIERWSZYM ROKU 

DZIAŁANIA BUDYNKU ECS





„Rewolucji uczyliśmy się na przykładzie waszej Solidarności” – mówili liderzy opozycji demokratycznej z Tunezji i Egiptu, którzy gościli w Gdańsku w drugiej połowie września 
2011 roku. W Sali BHP spotkali się z Lechem Wałęsą, liderem Solidarności
Fot. Łukasz Unterschuetz / Archiwum ECS



5 8 — 5 9

Imigracja i uchodźstwo to jeden z wiodących tematów w ECS. Zaczęło się ponad dwa lata temu od praktyk oby-
watelskich dla imigrantów, które okazały się wielkim sukcesem. Fala uchodźców przybywająca do wybrzeży Europy 
okazała się jednak dużo większym wyzwaniem, również tutaj, w Gdańsku.

ECS, działające od 2007 roku, stało się naturalnym partnerem dla ludzi i organizacji z całego świata, którzy idee demo-
kracji pragną importować do swoich krajów. Corocznie w naszych projektach – konferencjach, warsztatach, wizytach 
studyjnych… – uczestniczą opozycjoniści z krajów pozbawionych demokracji, młodzież zaangażowana w działania 
organizacji pozarządowych, młodzi dziennikarze pracujący na rzecz wolności. W ten sposób wzajemnie wiele uczymy 
się od siebie. A jest czego.
– My Tunezyjczycy znamy was Europejczyków, znamy waszą historię i kulturę, ale wy nas nie znacie prawie wcale – 
twierdzi Sihem Bensedrine, publicystka, aktywistka praw człowieka z Tunezji, która gościła w ECS wraz z innymi lide-
rami opozycji demokratycznej. 
Wiedza gromadzona przez lata okazała się bezcenna w obliczu konsekwencji wojen i prześladowań, przed którymi 
dziś uciekają do Europy obywatele Syrii, Afganistanu, Somalii, Nigerii…

GDAŃSK | MIASTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Szkoła życia w nowym kraju

Edukacja i Praktyka Obywatelska dla Imigrantów i Imigrantek mieszkających w Trójmieście – była pierwszym imi-
granckim projektem w Europejskim Centrum Solidarności. Od kwietnia 2014 roku ECS, wspólnie z Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, realizowało program pomagający imi-
grantom mieszkającym na Pomorzu. Jego celem było zaproszenie imigrantów do uczestnictwa w polskim życiu pu-
blicznym – wyposażenie ich w niezbędną wiedzę, kompetencje i umiejętności. Wietnamczycy, Chilijczycy, Ukraińcy, 
Rosjanie, Chińczycy, Czeczenki, Uzbekistanka, Rumunka, Filipinki, Kenijka, Wenezuelczyk… spotykali się dwa razy 
w miesiącu. Uczestniczyli m.in. w warsztatach na temat praw migranta i przeciwdziałania dyskryminacji, spotykali się 
z urzędnikami, organizowali dni czeczeńskie w jednej z Trójmiejskich szkół albo razem szli grać w kręgle. Połączył ich 
program.
– Program praktyki obywatelskiej jest bardzo ważny, bo uruchamia proces realnej integracji migrantów z mieszkań-
cami – nie ma wątpliwości Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. – Poprzez cykl spotkań i war-
sztatów migranci lepiej zrozumieli lokalną kulturę i politykę, zaprzyjaźnili się z gdańszczanami. 



Zaangażowanie uczestników było widać podczas otwarcia nowej siedziby ECS w sierpniu 2014 roku. Uczestnicy pro-
jektu przygotowali autorskie działania w Strefie Obywatelskiej, m.in. pokazy tańców i śpiewów czeczeńskich oraz tańca 
chińskiego, wystawę zdjęć lotniczych Trójmiasta, odczyt poezji chilijskich noblistów Pabla Nerudy i Gabrieli Mistral 
oraz warsztaty dla dzieci z malowania flag. 
– Bardzo mnie interesuje Gdańsk, architektura, historia, ale najbardziej to, że was nie było przez 100 lat na mapie, a prze-
trwaliście, jesteście tacy mocni, macie swoją tradycję, jedzenie, stroje narodowe. Podoba mi się, że jesteście dumni 
Ze swojej historii. My mieliśmy wojnę i już prawie o niej zapomnieliśmy, a wy dalej walczycie. Gratulacje, że macie taką 
moc – mówi wówczas z zachwytem Cristiana Machalińska, pochodząca z Călărași w Rumunii, mama 3-letniego Adasia, 
od ponad trzech lat mieszkająca w Gdańsku. 
Nowa siedziba ECS stała się też centrum spotkań imigrantów, którzy od października co dwa tygodnie organizują tutaj 
pokazy filmów, dyskusje, planują wspólne inicjatywy. 
– Najwspanialsze i najbardziej wzruszające jest obserwowanie rozwoju uczestników naszego projektu. Coraz częściej przej-
mują inicjatywę, sami organizują wydarzenia – mówi Anna Fedas z Działu Projektów Obywatelskich ECS. – Trudno o bar-
dziej wiarygodny i namacalny dowód na obywatelskość i solidarność w praktyce! 

Obywatelskość w praktyce

Wraz ze szturmem imigrantów na wybrzeża Europy problem zaczął nabrzmiewać.
W maju 2015 roku zawiązała się w Gdańsku pionierska w skali kraju interdyscyplinarna grupa robocza, pracująca nad 
modelem integracji imigrantów w społecznościach lokalnych. ECS jest współinicjatorem tego przedsięwzięcia. Zapro-
szenie do udziału w projekcie przyjęło ponad 50 podmiotów, łącznie ponad 100 przedstawicieli środowisk imigran-
tów, administracji publicznej, służb miejskich, jednostek edukacyjnych, sektora pozarządowego oraz ekspertów, którzy 
w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami imigracji: społecznym, edukacyjnym, ekonomicznym i kul-
turowym.
– Nie ulega wątpliwości, że warto zarządzać migracjami i stwarzać warunki do jak najpełniejszego wykorzystania 
potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, którzy przeważają wśród przyjezdnych – 
podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. – W dobie wyzwań: demograficznych i ekonomicznych będą się oni 
przyczyniać, i już się przyczyniają, do rozwoju Gdańska i wzmacniania jego międzynarodowego, metropolitalnego 
charakteru. Są też oczywiście tacy imigranci, którzy potrzebują naszej pomocy i my powinniśmy umieć im tej pomocy 
udzielać.
Zadaniem zespołu jest przede wszystkim identyfikacja potrzeb imigrantów, wyzwań dla gminy i społeczności lokalnej 
oraz zadań, jakie niezbędnie trzeba przedsięwziąć. Efektem tych prac ma być spójne współdziałanie instytucji 
publicznych i podmiotów społecznych oraz podniesienie jakości świadczonych przez nie usług. 

Wypracowanie modelu integracji



6 0 — 6 1

Imigranci w Strefie Obywatelskiej podczas otwarcia nowej siedziby ECS, 
31 sierpnia 2014
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Spotkanie pierwszego w Polsce międzysektorowego zespołu ds. mo-
delu integracji imigrantów. Szkoła Podstawowa nr 16 na gdańskiej 
Oruni, 8 maja 2015
Od lewej: Patrycja Medowska – zastępca dyrektora ECS, 
Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, 
Marta Siciarek – prezes Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl



Plan Unii Europejskiej na zaradzenie problemom imigrantów przybywających na Stary Kontynent spotyka się często – 
bardziej niż z deklaracjami solidarności – z głosem sprzeciwu, mową nienawiści, agresją.
W odpowiedzi 12 września na Długim Targu zebrali się gdańszczanie, by manifestować: „Gość w dom, Bóg w dom”, 
„Pomogę uchodźcom, tak jak mogę”, „Nikt nie jest nielegalny” i „Nie mylmy ofiar z katami”. W pokojowej pikiecie – zwo-
łanej przez Amnesty International Trójmiasto i Europejskie Centrum Solidarności – uczestniczyło ok. 200 osób. 
– Kiedy obserwuję to, co się dzieje w sieci, zastanawiam się, czy historia nie mówi nam teraz „sprawdzam”. Spraw-
dzam, na ile jesteście wolni, na ile jesteście solidarni – mówiła podczas pikiety Patrycja Medowska, podkreślając, że naszą 
powinnością jest wypracowanie rozwiązań systemowych. – Jesteśmy inni, ale czy aż tak bardzo inni? Czy nie potrafimy się 
porozumieć? Głęboko wierzymy w to, że jesteśmy tacy sami. 
Tego dnia głos zabrała również Bożena Rybicka-Grzywaczewska, działaczka opozycyjna, która działała w Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela, współpracowała z niezależnym Wydawnictwem im. Konstytucji 3 Maja, współorgani-
zowała w Gdańsku manifestacje niepodległościowe i wraz z innymi zakładała Ruch Młodej Polski, a jesienią 1980 roku zo-
stała sekretarką Lecha Wałęsy. 
– Gdańsk to miasto wolności i solidarności i to powinno za wszystko wystarczyć – mówiła Bożena Rybicka-Grzywa-
czewska, podkreślając, że sama była kiedyś emigrantką, organizowała wówczas pomoc dla Polaków, a niedawno dla Ukra-
ińców. 

– W ECS regularnie odbywają się debaty dedykowane tematowi uchodźstwa. W maju i czerwcu tego roku rozmawia-
liśmy na przykład o ogólnopolskich i lokalnych wymiarach odpowiedzialności za los imigrantów. Jeśli jesteś zainte-
resowany tą tematyką – śledź kalendarz na ecs.gda.pl

Czy jesteśmy aż tak bardzo inni?





Organizacja i produkcja All About Freedom Festival 
Europejskie Centrum Solidarności 
pl. Solidarności 1 | 80-863 Gdańsk | tel.: 58 772 40 00 | e-mail: ecs@ecs.gda.pl

Zespół festiwalu
Marta Baumgart | Arkadiusz Bilecki | Barbara Bona-Cherek | Magdalena Charkin-Jaszcza | Christian Filipowicz | Anna Fedas 
Katarzyna Granacka | Maciej Hasse | Radosław Janiec | Arkadiusz Jasiński | Iwona Katarzyńska-Czaplewska | Basil Kerski | Patryk Giedziun 
Michał Lewandowski | Artur Liebhart | Zuzanna Marcińczyk | Magdalena Mistat | Jan Murawski | Patrycja Medowska | Agnieszka Piórkowska 
Paulina Pohl | Katarzyna Skrzypiec | Marta Szadowiak | Krystyna Weiher | Celina Zboromirska-Bieńczak

KATALOG
Wydawca
Europejskie Centrum Solidarności
Redakcja
Katarzyna Żelazek
Korekta
Mirosław Wójcik
Zdjęcia
Michał Szlaga
Projekt graficzny i skład
Ania Witkowska

Druk bezpłatny 
Gdańsk | październik 2015

Organizator

Patroni medialni

Współpraca

Znajdź nas na
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