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PoJęcIE woLnoścI nIE JEST ZAREZERwowAnE JEDYnIE DLA SFERY PoLITYKI

W tym roku świętujemy piąte urodziny All About Freedom Festival (AAFF) i szczerze przyznam, że jestem przekonany co do potencjału 
tego przedsięwzięcia. 

Niewątpliwie najobszerniej reprezentowana jest podczas AAFF sztuka filmowa. Dokumenty i filmy fabularne zdają się trafnie obserwować 
i interpretować rzeczywistość, która nas otacza, są w stanie wychwycić współczesną wrażliwość społeczną.
 
Będziemy przez następne lata rozbudowywać program filmowy, oraz wokół niego cykl spotkań z twórcami filmowymi i osobistościami 
świata myśli społecznej. Równolegle zachowamy atrakcyjną ofertę muzyczną i teatralną. 

Podczas All About Freedom Festival chcemy dzielić się z Państwem naszymi pasjami i pytaniami do świata współczesnego. Chcemy poka-
zać różne wymiary pojęcia wolności, bo nie jest ono ograniczone jedynie do sfery polityki. 

Zapraszam na piątą, jubileuszową odsłonę All About Freedom Festival.

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Basil Kerski
fot. Emanuela Danielewicz
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pROGRAM FESTiWALU

6 października 2011 | czwartek
godz. 13.30 | Wykład | dyskusja: prof. Jeffrey Goldfarb, Tworząc na nowo kulturę demokratyczną | str. 34

7 października 2011 | piątek
godz. 18.30 | Happening | Przyłóż rękę do wolności! | str. 11
godz. 19.00 | Projekcja filmu | dyskusja: Chodorkowski, reż. Cyril Tuschi | Niemcy | 2011 | str. 12

8 października 2011 | sobota
godz. 17.00 | Projekcja filmu: Oslo, 31sierpnia, reż. Joachim Trier | Norwegia | 2011 | str. 14
godz. 19.00 | Projekcja filmu | dyskusja: Gunnar szuka boga, reż. Gunnar Hall Jensen | Norwegia | 2010 | str. 16

9 października 2011 | niedziela
godz. 17.00 | Projekcja filmu: Łono, reż. Benedek Fliegauf | Niemcy | Węgry | Wielka Brytania | 2010 | str. 18
godz. 19.00 | Projekcja filmu: Trzy, reż. Tom Tykwer | Niemcy | 2010 | str. 19

10 października 2011 | poniedziałek
godz. 17.00 | Projekcja filmu: Krzyczący mężczyzna, reż. Mahamat–Saleh Haroun | Czad | Francja | Belgia | 2010 | str. 20
godz. 19.00 | Projekcja filmu | dyskusja: Krew w twoim telefonie, reż. Frank Piasecki Poulsen | Dania | 2011 | str. 22

11 października 2011 | wtorek
godz. 17.00 | Projekcja filmu: Zielona Rewolucja, reż. Ali Samadi Ahadi, Jan Krueger | Niemcy | Iran | 2010 | str. 24
godz. 19.00 | Projekcja filmu: Obca, reż. Feo Aladag | Turcja | Niemcy | 2010 | str. 25

12 października 2011 | środa
godz. 15.30 | Projekcja filmu: Dwa ognie, reż. Agnieszka Łukasiak | Polska | Szwecja | 2010 | str. 27
godz. 18.00 | Projekcja filmu | dyskusja: W ciemności, Agnieszka Holland | Kanada | Niemcy | Polska | 2011 | str. 28

13 października 2011 | czwartek
godz. 17.00 | Projekcja filmu: Chodorkowski, reż. Cyril Tuschi | Niemcy | 2011 | str. 12
godz. 19.00 | Projekcja filmu | dyskusja: Stepy, reż. Vanja d’Alcantara | Rosja | Polska | Belgia | 2010 | str. 30

14 października 2011 | piątek
godz. 18.00 | Dyskusja: Remix — konteksty wolności | str. 36

15 października 2011 | sobota
godz. 19.00 | 20.30 | Chór Kobiet | str. 40

16 października 2011 | niedziela
godz. 19.00 | Koncert: Jenny Wilson & Tensta Gospel Choir/Fat Burning Step | str. 44
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Przywołane dylematy, przed którymi stoją bohaterowie filmów, zrozumiałe są dla wszystkich, niezależnie od kultury i systemu politycz-
nego. Dylematy wolności są najbardziej uniwersalnymi ze wszystkich dylematów ludzkości. Walka o wolność — ta z wrogami i ta z własną 
słabością oraz lękiem — jest wartością uznawaną powszechnie. Pod warunkiem jednak, że wolność jest uznana za wartość samą w sobie.

Tylko czy tak jest w rzeczywistości? Czy wolność jest wartością nadrzędną? Czy powinna nią być? Zostawiam Państwa z tymi pytania-
mi i zapraszam do szukania odpowiedzi w tegorocznym programie All About Freedom Festival. Pokażemy w nim dziesięć nagradzanych 
na całym świecie filmów ukazujących nie tylko różne historie, ale kulturowo i historycznie uwarunkowane punkty widzenia twórców na to, 
czym jest wolność. 

Serdecznie zapraszam również do dyskusji po projekcjach. Filmy o wolności, tak jak samo pojęcie wolności, mają sens dopiero 
wypełnione naszą refleksją.

Artur Liebhart
kurator projektów filmowych AAFF 

odpowiedzialny za dobór repertuaru kina światowego

FILM

Czy rzeczywiście wiemy, co kryje w sobie nasz telefon? — pyta reżyser filmu „Krew w twoim telefonie”. Propaganda Kremla ukazy-
wała światu Chodorkowskiego, jako przestępcę, który zasłużył na celę w syberyjskim więzieniu. Bohaterka filmu „Obca” została sama, 
odrzucona przez rodzinę, gdy zdecydowała się odejść od maltretującego ją męża. Gunnarowi brakowało „czegoś”, gdy spędzał kolejny 
weekend na grillowaniu z rodziną i przyjaciółmi. Tak rozpoczynają się cztery historie z filmów prezentowanych na tegorocznym festiwalu, 
a wszystkie stawiają pytania o wolność jednostki. W każdym z przypadków chodzi jednak o inną wolność.

Bohaterowie nowego filmu Toma Tykwera — polski tytuł „Trzy” — ludzie wewnętrznie wolni, zdobywają się na odwagę ułożenia sobie 
życia. Tak samo bohaterka filmu „Łono”, która decyduje się na sklonowanie swojego zmarłego ukochanego. Konsekwencje ich decyzji 
mogą być różne, bo wolność decyzji nie gwarantuje racji. Jednak sztuka filmowa ukazuje człowieka na rozdrożu racji i przekonań, jest 
prawdziwsza niż ta, która pisze gotowe recepty. Jest bliższa kondycji człowieka współczesnego — człowieka wyborów. Dokąd więc 
zmierzamy? Czy prezentowane na festiwalu filmy pokazują ścieżkę wolności? Raczej konfrontują nas z dylematami i dychotomiami. Oto 
tylko niektóre z nich: Czy angażować się w walkę o uniwersalne wartości czy pozostawić to innym?, Czy moje życie jest ważne tylko 
dla mnie, czy ma wymiar ogólnoludzki?, Czy wartości rodzinne są ważniejsze od mojej wolności? A wreszcie również: Czy bogate  
i wygodne życie zamyka dylematy wolności?  

W filmie „Krzyczący mężczyzna”, ojciec knuje przeciw swojemu synowi. Gdzie zaprowadzi go zawiść i co zrobi z jego synem? 
Dlaczego zerwał jedne z najtrwalszych więzów, więzy rodzinne? Kim jest Chodorkowski — ikoną wolności czy przestępcą? Chyba ani 
jednym, ani drugim. Na tym polega wielki atut filmu Cyrila Tuschi, który otworzy tegoroczny festiwal. Pozwala nam zająć własne stanowi-
sko na podstawie materiału, zgromadzonego podczas sześcioletniej pracy dokumentalnej reżysera, gościa festiwalu. Proces tworzenia 
filmu w tym przypadku jest równie ciekawy, jak sam film. Tuschi ryzykował życiem, aby pokazać światu historię Chodorkowskiego. 

Wiosna tego roku obrodziła w rewolucje na Bliskim Wschodzie. W te udane i te niespełnione, dotąd niezakończone, bardziej krwa-
we, niż przewidywano. Na początku dążenie do obalenia tyranów wzbudzało mieszane reakcje w wolnym świecie. Pytano — relatywi-
zując prawo tych społeczeństw do samostanowienia — Kto za tym stoi? Może radykalni islamiści? Pierwszą taką rewoltą była Zielona Re-
wolucja w Iranie w 2009 roku. Krwawo stłumiony ruch obywatelski przeciw sfałszowanym wyborom, pokazał światu dążenie Irańczyków 
do demokracji i pozwolił snuć wizje Bliskiego Wschodu z wolnym i demokratycznym Iranem. Film „Zielona Rewolucja”, przypominający 
estetyką słynny „Walc z Baszirem”, przybliża nam te dni w Teheranie i zmniejsza dystans do tamtejszych mieszkańców, których może po 
raz pierwszy zobaczymy jako bojowników o demokrację, a nie, jak przyzwyczaiły nas media, jako fanatyków religijnych. „Stepy” przenosi 
w czasy II wojny światowej. Bohaterka filmu, w którą wcieliła sie Agnieszka Grochowska, walczy o przeżycie w sowieckim  łagrze , gdzieś 
w Kazachstanie. Jej wolność można by opisać jedynie po kantowsku, zachowała honor i ludzkie wartości na tej nieludzkiej ziemi. Czy 
dlatego przeżyła? Bohater filmu „Oslo, 31 sierpnia” w reżyserii Joachima Triera właśnie skończył kurację odwykową. Wraca do przyjaciół 
i znajomych, próbuje znaleźć pracę. Widzimy bardzo inteligentnego i wrażliwego człowieka w zetknięciu z pustym życiem bogatego 
świata. Czy uda mu się znaleźć miejsce w tej rzeczywistości? Jakich wyborów dokona?

PRZYŁÓŻ RĘKĘ DO WOLNOŚCI!
7 października | piątek | godz. 18.30
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
happening

Zapraszamy wszystkich przyjaciół All About Freedom Festival, którzy przez te pięć lat trwania imprezy, przyłożyli rękę 
do debaty na temat wolności. Przyjdźcie i odciśnijcie ślad swojej dłoni przed Multikinem, gdzie rozgości się nasze biuro 
festiwalowe.

Artur Liebhart
fot. Archiwum Against Gravity
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dyskusja po projekcji

Cyril Tuschi | niemiecki reżyser
Jeffrey Goldfarb | amerykański socjolog, politolog, wykładowca uniwersytetu New School for Social Research w Nowym Yorku
Artur Liebhart | kurator projektów filmowych AAFF, szef festiwalu filmów dokumentalnych Planete Doc Review, politolog

Kim tak naprawdę jest były szef Jukosu, Michaił Borysowicz Chodorkowski? Socjalistą–idealistą? Kapitalistą, próbującym prowadzić 
niezależną politykę? A może zwykłym przestępcą? Film dokumentalny w reżyserii Cyrila Tuschiego jest próbą obiektywnego spojrzenia na 
kontrowersyjnego rosyjskiego przedsiębiorcę, krytycznie wypowiadającego się na temat kremlowskiego reżimu, wciąż wzbudzającego 
międzynarodowe zainteresowanie, choć od wielu lat przebywającego w więzieniu. 

— Nie chciałem robić z Chodorkowskiego ani diabła, ani tym bardziej świętego. Starałem się po prostu przedstawić zróżnicowany 
obraz tego człowieka — tłumaczy reżyser. 

Film „Chodorkowski” maluje wnikliwy portret byłego rosyjskiego oligarchy, zbudowany na rozmowach z jego dawnymi współpracow-
nikami, matką i synem oraz politykami, zarówno rosyjskimi, jak i zachodnimi, w tym m.in. z byłym szefem niemieckiej dyplomacji Joschką 
Fischerem. W filmie wykorzystano również liczne relacje mediów oraz listy, które reżyser filmu otrzymał od przebywającego w więzieniu 
Chodorkowskiego. Zobaczymy również unikalny kilkuminutowy wywiad z Chodorkowskim, poczyniony na sali sądowej, zza szyby. 

Dokument jest zdaniem krytyki fascynującym obrazem fikcji, jaką jest kapitalistyczna Rosja. Na przykładzie losów Chodorkowskiego 
reżyser udowadnia, że kontrola państwa nad gospodarką wcale nie osłabła. Po prostu teraz do sterowania nią wykorzystywane są me-
chanizmy kapitalizmu. W tym celu konieczne było stworzenie klasy posiadaczy. Tak narodzili się oligarchowie. I choć żyją w niewyobra-
żalnym luksusie, wydając na własne fanaberie miliardy dolarów, to w rzeczywistości są nikim więcej, jak tylko zarządcami. Chodorkowski 
był jednym z tych, którzy pomogli stworzyć ten system. Potem jednak zdradził go i zaczął żyć życiem prawdziwego kapitalisty.

Prace nad filmem trwały sześć lat. Autor zgromadził 180 godzin materiału. Na kilka dni przed tegoroczną premierą na festiwalu  
Berlinale taśma została skradziona, a sam Tuschi mówił, że obawia się o swoje bezpieczeństwo.

festiwale i nagrody | wybór

2011 | 8. Festiwal Planete Doc (konkurs główny Millennium Award i konkurs Amnesty International) | International Documentary Film Prize 
na DOK. fest w Monachium | MFF Berlinale 

CHODORKOWSKI | KHODORKOVSKY 
reżyseria: Cyril Tuschi | Niemcy | 2011 | 111 min

7 października | piątek | godz. 19.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu | dyskusja

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film
UWAGA! 

DODATKOWA pROJEKCJA FiLMU!

13 października | czwartek | godz. 17.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
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Najnowszy film, a drugi pełnometrażowy, norweskiego reżysera Joachima Triera, portretuje pokolenie trzydziestolatków z klasy śred-
niej, mieszkańców Oslo. Nieco niewiarygodny wydaje się przez to fakt, że scenariusz filmu napisany przez Triera i jego wieloletniego 
przyjaciela Eskila Vogta, jest luźno oparty na francuskiej książce „Le Feu Follet” Pierre’a Drieu La Rochelle’a, wydanej w 1931 roku. Trier 
przyznaje, że inspirował się także czystością formy filmowej, jaką operował Robert Bresson, efemeryczną atmosferą filmów Terrence’a 
Malicka i duchem francuskiej Nowej Fali, który pozwala na połączenie intelektualizmu z głęboką emocjonalnością.

Anders jest zdolny, przystojny, ma niewiele ponad trzydzieści lat i wkrótce zakończy terapię odwykową, której poddał się w związku  
z uzależnieniem od narkotyków. W ramach programu może pojechać do miasta, aby wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej  
o pracę. Mężczyzna wykorzystuje jednak tę możliwość, aby spotkać się ze znajomymi i odwiedzić stare kąty. Mimo, że jest jeszcze sto-
sunkowo młody, Anders uważa, że nie ma już czego oczekiwać od życia. Dręczą go też wspomnienia wszystkich zmarnowanych szans 
i ludzi, których zawiódł.

OSLO, 31 SIERPNIA | OSLO 31. AUGUST  
reżyseria: Joachim Trier | Norwegia | 2011 | 95 min

8 października | sobota, godz | 17.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu 

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film
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Gunnar to przykładny ojciec średniozamożnej skandynawskiej rodziny. I, mimo że na pierwszy rzut oka ma wszystko, czego potrzeba 
do szczęścia człowiekowi — wygodny dom z dużym ogródkiem, sympatyczną żonę, którą kocha, uśmiechnięte dzieci, psa, dwa samocho-
dy marki VOLVO, dobrej klasy sprzęt, a nawet piłę mechaniczną — to jednak daleko mu do pełni samozadowolenia. W tym wygodnym 
i poukładanym świecie za pieniądze można kupić wszystko, ale wszechobecną jałowość duchową trudno znieść. Brak absolutu rodzi nie-
pokój, a poczucie duchowego wypalenia powoduje wewnętrzną jałowość. W konsekwencji nieodzowna okazuje się potrzeba zmiany. 
Przypadkowa fotografia modlącego się mnicha przynosi iluminację. Gunnar wraz ze swoimi przyjaciółmi, a jednocześnie ekipą filmową, 
decyduje się na wyjazd do pierwszego chrześcijańskiego klasztoru w Egipcie, gdzie chce odnaleźć zaginioną w sobie duchowość.  
To tam w ciszy, skupieniu i spokoju chce poczuć i zrozumieć pierwiastek boski, znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytania.

Podczas tej wyjątkowej podróży, Gunnar staje się uważnym obserwatorem dalece różnej od jego życia, klasztornej rzeczywistości. 
Czy jednak egzystencja zanurzona w ciszy, modlitwie i medytacji jest tym, czego żyjący w konsumpcyjnej i materialnej rzeczywistości 
Gunnar tak naprawdę potrzebuje? Czy możliwe jest przeniesienie postawy mnichów do jego świata? 

„Gunnar szuka boga” to bardzo atrakcyjny wizualnie, przewrotny i dynamiczny dokument, podejmujący tematykę współczesnej  
potrzeby Boga, w pozornie nudnym, poukładanym konsumpcyjnym zachodnim świecie.

GUNNAR SZUKA BOGA | GUNNAR GOES GOD
reżyseria: Gunnar Hall Jensen | Norwegia | 2010 | 85 min

8 października | sobota | godz. 19.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu | dyskusja

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film

festiwale i nagrody | wybór

2010 | MFF Göteborg / Göteborg IFF | Nordisk Panorama

dyskusja po projekcji

Gunnar Hall Jensen | reżyser i główny bohater filmu
Jacek Kołtan | Dział Nauk Społecznych ECS, doktorat z filozofii społecznej obronił na Freie Universität w Berlinie
Zbigniew Mańkowski | doktor nauk humanistycznych, nauczyciel polonista, wykładowca akademicki
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„Womb” to anglojęzyczny debiut węgierskiego reżysera Benedeka Fliegaufa, laureata nagrody im. Krzysztofa Kieślowskiego, przy-
znawanej w Cannes za najlepszy scenariusz. 

„Łono” opowiada historię Rebeki, której szczęśliwym życiem wstrząsa nagła, tragiczna śmierć ukochanego. Kobieta nie wyobraża 
sobie życia bez miłości. Nadzieję odnajduje w najnowszych osiągnięciach medycyny, które wiodą ją ku idei klonowania. Czy jednak da 
się przewidzieć konsekwencje tej fascynacji?

To historia o niezwykłym potencjale emocjonalnym, poruszająca w subtelny i wiarygodny sposób kwestie moralne oraz etyczne, 
związane z zagadnieniem klonowania człowieka. 

ŁONO | WOMB 
reżyseria: Benedek Fliegauf | Niemcy | Węgry | Wielka Brytania | 2010 | 107 min

9 października | niedziela | godz. 17.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film
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Najnowszy film znakomitego niemieckiego twórcy takich obrazów, jak: „Sen zimowy”, „Biegnij Lola, biegnij”, „Księżniczka i wojownik”, 
„Niebo”, „Pachnidło. Historia mordercy”, „The International”. 

W „Trzy” reżyser przygląda się współczesnej generacji 30–40–latków, mieszkańców zachodnioeuropejskiej metropolii, Berlina. 
Hanna i Simon są bezdzietną parą, od dwudziestu lat żyjącą w nieformalnym związku. To nowocześni, wykształceni, spełnieni zawo-

dowo ludzie, pozornie odnajdujący się w związku, a mimo to na swój sposób wciąż samotni. Pozostają w relacji, ale i uciekają od niej  
w głąb samych siebie i podświadomie wciąż poszukują niekonwencjonalnej alternatywy dla swojego bycia w świecie. Pojawienie  
się w ich życiu trzeciego — Adama, otwiera przed nimi nową formułę dla tradycyjnie pojmowanej relacji międzyludzkiej. Powstaje dziwny, 
wrzący od namiętności, miłosny trójkąt. Miłość, praca, codzienne życie, śmierć, połączone ze sobą i uformowane w nową jakość. 

To film podejmujący kwestie bliskości i dystansu, narastającej i zanikającej presji w relacji dwojga ludzi, dla której odpowiedzią może 
okazać się osoba trzecia, jak most między nimi, uzupełnienie odczuwalnych braków, dopełnienie całości.

Główne role w „Trzy” grają cenieni niemieccy aktorzy średniego pokolenia: David Striesow, Sebastian Schipper i Sophie Rois. To kolej-
ny film, w którym Tom Tykwer realizuje swoją wizję kinematografii, opierającą się na przesłaniu, by tworzyć bardzo osobiste i indywidualne 
filmy dla szerokiej widowni.

TRZY | DREI
reżyseria: Tom Tykwer | Niemcy | 2010 | 119 min

9 października | niedziela | godz. 19.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film

festiwale i nagrody | wybór

2010 | 67. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji | TIFF Toronto International Film Festival
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„Un Homme Qui Crie” Mahamata–Saleha Harouna został zaprezentowany po raz pierwszy w Europie podczas 63. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego w Cannes. Jego tematem stało się antyrządowe powstanie we współczesnym Czadzie, pokazane z perspek-
tywy osobistego dramatu ojca i syna. Obaj bohaterowie pracują w eleganckim hotelu, gdzie doglądają basenu. Kiedy hotel przejmują 
nowi chińscy właściciele, starszy z mężczyzn — ok. 60–letni Adam, dawny mistrz pływacki — przeniesiony zostaje do obsługi wjazdowego 
szlabanu… Strata tego, co wydawało mu się najcenniejsze, to dopiero jednak początek degradacji i pasm upokorzeń. Prawdziwie 
wstrząsający dramat — konieczność poświęcenia jedynego dziecka w ofierze bezlitosnemu systemowi — dopiero przed nim. W kraju trwa 
bowiem wojna domowa. Rebelianci atakują rząd. Władze domagają się, by ludność wsparła ich działania pieniędzmi lub ochotnikami, 
wystarczająco dojrzałymi, aby walczyć. A że Adam traci pracę i nie ma pieniędzy, jedynym, co ma, jest jego syn. 

„Krzyczący mężczyzna” to przejmująca, a zarazem przejmująco wyciszona opowieść. Nie o wojnie, lecz o człowieku, który, nie 
mając wpływu na swoje życie, musi dokonywać osobistych, tragicznych w skutkach wyborów, balansując pomiędzy chęcią przetrwania  
a własnymi ideałami, w państwie pełnym konfidentów i przesiąkniętym strachem. Współczesny Czad, widziany oczami reżysera, to kraj,  
w którym z jednej strony obserwujemy eskalację konfliktu zbrojnego, z drugiej rodzący się w afrykańskim kraju twardy kapitalizm. To rów-
nież obraz pokazujący rozpad tradycyjnych wspólnot i moment, w którym wszelkie wartości tracą swój sens, a zastępuje je bezgraniczna 
bezsilność. 

KRZYCZĄCY MĘŻCZYZNA | UN HOMME QIU CRIE | A SCREAMING MAN 
reżyseria: Mahamat–Saleh Haroun | Czad | Francja | Belgia | 2010 | 92 min

10 października | poniedziałek | godz. 17.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film

Osiemdziesiąt procent minerałów używanych do produkcji telefonów komórkowych pochodzi z kopalni surowców naturalnych, usy-
tuowanych na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, dawnej prywatnej kolonii belgijskiego króla Leopoloda II. Przed ponad stu 
laty wydobywano tam kauczuk. Obecnie najbardziej pożądanym na świecie bogactwem naturalnym tamtego regionu świata jest koltan 
— metal wykorzystywany do produkcji podzespołów elektronicznych, w tym najpopularniejszej zabawki współczesnego świata — telefonu 
komórkowego.

W toku dziennikarskiego śledztwa — rozpiętego pomiędzy siedzibą fińskiej Nokii, amerykańskimi organizacjami pozarządowymi, 
niemieckimi naukowcami a anarchią Konga — film dokumentalny Franka Paulsena, ujawnia silne i wstrząsające zarazem powiązania prze-
mysłu telefonii komórkowej z nielegalnym wydobyciem surowców. Okazuje się, że tu, w kraju od lat 90. ogarniętym wojną, w której do tej 
pory zginęło już prawie 5 milionów ludzi, a 300 tysięcy kobiet brutalnie zgwałcono, krzyżują się interesy wielkich tego świata.

Film ukazuje wyraźną zależność między tymi dwoma różnymi światami, ale i ogromny kontrast pomiędzy sterylnymi wnętrzami siedziby 
fińskiej korporacji, funkcjonującej niczym zdehumanizowany doskonały mechanizm, a błotnistym, rdzawym wzgórzem, ukrytym w afrykań-
skiej dżungli, gdzie w nielegalnych kopalniach, zarządzanych przez paramilitarne grupy, w wąskich, dusznych i ciemnych korytarzach,  
w nieludzkich warunkach przymusowo pracują i umierają prawdziwi ludzie.

W tym krwawym, nieetycznym i niemoralnym procederze, jak się okazuje, uczestniczymy i my, użytkownicy telefonów komórkowych, 
z łatwością wymienianych na coraz to nowsze modele.

KREW W TWOIM TELEFONIE | BLOOD IN THE MOBILE 
reżyseria: Frank Piasecki Poulsen | Dania | 2011 | 82 min

10 października | poniedziałek | godz. 19.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu | dyskusja

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film

dyskusja po projekcji

Edwin Bendyk | dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne, dyrektor 
Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas
Harris Mawusi | ekonomista, pracuje w zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., członek Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji Kultury 
i Sztuki „Jeden Świat” w Sopocie, pochodzi z Ghany
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Dokument jest nie tylko filmową rekonstrukcją irańskiej Zielonej Rewolucji, jaka miała miejsce w 2009 roku na ulicach Teheranu, ale 
również nietypowym zapisem wydarzeń historycznych. Nietypowym, bo wykorzystującym fragmenty amatorskich nagrań rejestrowanych 
z ukrycia kamerami video lub telefonami komórkowymi, pisanych w trakcie rewolucji blogów, wiadomości publikowanych na portalach 
społecznościowych. Animowane sekwencje uzupełniają całość o najbardziej brutalne doświadczenia walczących Irańczyków, których 
nie można było zarejestrować kamerą video — przypadkowych aresztowań, drastycznych egzekucji, pobić i grośb. 

„Zielona Rewolucja” Alego Samadi Ahdiego i Jana Kruegera, to niezwykle dynamiczny i autentyczny obraz, pokazujący współczesne 
irańskie społeczeństwo w momencie mobilizacji do powszechnych wyborów prezydenckich. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi, żyjących  
w tradycyjnym państwie teokratycznym, a pragnących swobód obywatelskich na kształt tych, które gwarantują państwa Europy Za-
chodniej, po raz pierwszy zamanifestowało swoje poglądy polityczne na ulicach. Zablokowanie w dniu wyborów urn dla części oby-
wateli i w konsekwencji sfałszowanie wyborów prezydenckich, wywołało fale zamieszek. Znakiem rozpoznawczym manifestantów był 
kolor zielony, kolor nadziei, islamu, zjednoczenia i solidarności w poparciu dla kontrkandydata ówcześnie rządzącego prezydenta  
Ahmadineżada, Musawiego.

ZIELONA REWOLUCJA | GREEN WAVE 
reżyseria: Ali Samadi Ahadi, Jan Krueger | Niemcy | Iran | 2010 | 90 min

11 października | wtorek | godz. 17.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film
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Debiutancki film fabularny austriackiej aktorki Feo Aladag. Opowiada wstrząsającą historię maltretowanej psychicznie i fizycznie 
przez męża Turczynki Umay, która w akcie desperacji postanawia wraz z pięcioletnim synkiem Cemem uciec ze Stambułu, by szukać 
schronienia u swojej rodziny w Berlinie. Obserwujemy dwa skrajnie różne światy kulturowe, europejski i muzułmański. Naturalna reakcja 
młodej kobiety na przemoc i agresję, jak mogłoby się wydawać mierząc naszymi europejskimi miarami, uznana zostaje w tym drugim 
świecie, zgodnie z obowiązującymi tam normami tradycji, za bunt i pohańbienie honoru rodziny. Tym samym musi ponieść karę.

Scenariusz „Obcej” powstał w oparciu o autentyczne historie kobiet z rodzin muzułmańskich, w których zjawisko przemocy i „zabój-
stwa honorowe” wciąż obowiązują. Feo Aladag po raz pierwszy zgłębiła ten temat przed kilkoma laty na zaproszenie Amnesty Interna-
tional, realizując wówczas filmy krótkometrażowe.

„Obca”, z jednej strony podejmuje bardzo uniwersalny temat konfliktu pomiędzy pragnieniem osobistego rozwoju a presją ze strony 
rodziny i społeczności, z której się wywodzi. Z drugiej, obnaża smutną prawdę o społecznościach, w których nadal — pomimo kampanii 
społecznych — istnieje wiele barier na drodze ku równemu statusowi kobiet i mężczyzn, a przekonanie, iż „ręce, które Cię biją, to także 
dłonie, które Cię koją”, wciąż jest żywe.

OBCA | DIE FREMBDE | WHEN WE LEAVE  
reżyseria: Feo Aladag | Turcja | Niemcy | 2010 | 119 min

11 października | wtorek | godz. 19.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film

festiwale i nagrody | wybór

2010 | Nagroda Parlamentu Europejskiego LUX | Niemiecka Nagroda Filmowa (w kategorii Najlepszy Film) | Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy w Berlinie — Europa Cinema Label Award | Tribeca Film Festival (w kategorii Najlepszy Film)
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Młoda kobieta wraz z córką ucieka z Białorusi z obawy przed szerzącym się tam handlem dziećmi. Trafia do obozu dla uchodź-
ców w północnej Szwecji. Walcząc o przetrwanie staje się łatwą ofiarą. Wkrótce będzie musiała zmierzyć się z ekstremalnymi 
wyborami życiowymi, które obrócą jej życie w koszmar. 

„Dwa ognie”, to zdaniem reżyserki bardzo osobisty film.
— Przyjechałam do Szwecji jako mała dziewczynka, i będąc politycznym uchodźcą, spędziłam dużo czasu w takim miejscu — 

wspomina Agnieszka Łukasiak. — Chciałam pokazać rzeczywistość, gdzie ludzie są zupełnie bezbronni, a nieznajomość nowych 
zasad sprawia, że stają się łatwymi ofiarami. To rzeczywistość, w której czas przestaje istnieć, dni mijają na strachu przed przyszło-
ścią, a przeszłość jest zbyt straszna, by o niej myśleć. Jedynym sposobem na przetrwanie jest egzystencja „tu i teraz”, jak w swego 
rodzaju czyśćcu, gdzie nie jest się ani żywym, ani martwym.

festiwale i nagrody | wybór

2011 | Festiwalu „Młodzi i Film” w Koszalinie (Jantar za scenariusz, Nagroda Jury Młodzieżowego) | Festiwal Golden GoldenCar-
pathian w Rumuniii (Nagroda Publiczności) | XVIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia 2011 Września (Nagroda 
Dziennikarzy dla Agnieszki Łukasiak i za Najlepszą Główną Rolę Kobiecą dla Magdaleny Popławskiej)
2010 | Nordyckie Dni Filmowe w Lubece (Nagroda Jury Ekumenicznego)

DWA OGNIE | BETWEEN TWO FIRES
reżyseria: Agnieszka Łukasiak | Polska | Szwecja | 2010 | 130 min

12 października | środa | godz. 15.30
Multikino | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film

PRZEBŁYSKI SĄ MoŻLIwE

O pierwszym skojarzeniu ze słowem wolność, o poszerzaniu znaczeń i podróży z pozytywnym przesłaniem mówi Michał Chaciński, 
kurator projektów filmowych AAFF, odpowiedzialny za dobór repertuaru kina polskiego.

— Będzie tego roku rewolucyjnie i niepodległościowo?
— Zapewniam, że nie. Po czterech latach doświadczeń zależy nam na tym, aby przez dobór repertuaru naszego festiwalu, poszerzyć 

pojęcie słowa wolność o skojarzenia, które nie są zupełnie oczywiste. Słyszę wolność i oczywiście myślę przede wszystkim: wolność poli-
tyczna, wolność jednostki, wolność słowa… Filmy odwołujące się do tego doświadczenia na All About Freedom Festival też się oczywiście 
pojawią. Będziemy jednak świadomie sięgać głębiej i dalej. Dotykając dylematów tych widzów, którzy polityką zainteresowani nie są, 
rozterki ich samych i ich rodzin są im bliższe niż rewolucje, gdzieś daleko w Afryce, czy na Wschodzie. Przyglądać się będziemy wolności 
osobistej, na przykład problemom rodzącym się z utratą wolności z racji wymagań pracodawcy, czy bezalternatywności konsumpcyjnego 
świata Zachodu.

Nie budujemy festiwalu wokół jednego tematu i nie zapraszamy na salę kinową jednego tylko typu widza. Ambicją tego festiwalu jest 
uczyć świata, ukazywać, że gdzieś daleko dzieją się rzeczy, które mają bardzo bezpośredni wpływ na nasze życie. Ale i pokazywać 
filmy, które mówią o granicach naszej wolności we własnym demokratycznym kraju, we własnym związku, we własnej głowie. 

— Jakie filmy polskie wybrał pan dla nas w tym roku?
— Wybrałem dwa obrazy, oba są ciekawym przykładem na to, jak chcemy mówić o wolności w szerokim rozumieniu tego słowa. 
„Dwa ognie” to film, który odwołuje się do pierwszych powiązań znaczeniowych słowa wolność: uchodźcy, obóz przejściowy, pro-

blemy ludzi uczących się reguł nowego życia. A z drugiej strony, film „W ciemności” Agnieszki Holland. To kino historyczne, które pozornie 
nic nie mówi nam o współczesności, nie porusza tematów politycznych. Widzimy lwowskiego cwaniaka, który za pieniądze pomaga 
Żydom ukryć się w kanał przed okupantem. Na naszych oczach dokonuje się przemiana tego człowieka, zarówno w warstwie duchowej, 
jak i praktycznej. Z jednej strony rodzi się w nim poczucie solidarności, a z drugiej świadomość, że staje się kimś innym, lepszym. To dość 
przewrotne podejście do tematu wolności, niedosłowne, nieoczywiste, ale mogące otworzyć widzowi oczy i przydać się dziś, po wyjściu 
z kina.

— Boję się, powiem szczerze, takiego kina, które w kolejne wieczory nurza mnie w bólu, cierpieniu, beznadziei…
— Filmy, które mówią o politycznej wolności bywają przyciężkawe. Trudno, taki temat, raczej dołujący.
Film Agnieszki Łukasiak operuje rzeczywiście bardzo ciężkimi środkami, budzi dosadne emocje, rzadko widać w nim uśmiech. Film 

Agnieszki Holland natomiast, którego historia — jak zdaje się widzowi — zmierza do katastroficznego finału, zostawia nas z pozytywnym 
przesłaniem, że zmiana człowieka na dobre jest możliwa nawet w najpotworniejszych okolicznościach.

Jeżeli ktoś liczy na to, że All About Freedom Festival stanie się festiwalem filmów łatwych, miłych i przyjemnych, to wierzy też zapewne 
w tak zwany pokój na świecie. Nim tych czasów dożyjemy, mierzyć się będziemy z kinem opowiadającym o rzeczywistych problemach 
rzeczywistych ludzi. Przebłyski optymizmu są możliwe, ale nie będą dominować.

Michał Chaciński
fot. Łukasz Unterschuetz | Archiwum ECS
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Akcja filmu toczy się w Polsce w czasie drugiej wojny światowej. Leopold Socha, Polak ze Lwowa, dobrze dbający o własne interesy, 
który przed wojną kilkakrotnie trafiał do więzienia za kradzieże czy bójki, przez ponad rok pomaga ukrywającym się w kanałach ucie-
kinierom z getta. Początkowo powoduje nim prosta przesłanka: możliwość zysku. Okazuje się jednak, że między Sochą a uciekinierami 
zawiązuje się głęboka więź emocjonalna, ewoluując w heroiczną walkę o ludzkie życie.

— Chciałabym, aby ten film był bliski bohaterom, rzeczowy i uczciwy emocjonalnie — mówi Agnieszka Holland. — Z kamerą podą-
żającą za postaciami przez niekończące się kanały. Ciemność musi pozostać ciemnością a widzowie muszą czuć, że są tam razem  
z bohaterami.

Scenariusz filmu zainspirowała książka Roberta Marshalla „In the Sewers of Lvov” („W kanałach Lwowa”). Wspomnienia jednej  
z ocalonych — Krystyny Chiger, opisane zostały w książce „Dziewczynka w zielonym sweterku”.

Prawdziwa historia Leopolda Sochy i uratowanych przez niego Żydów, opowiedziana przejmująco przez Agnieszkę Holland,  
to polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Wybitną rolę odegrał wcielający się w postać Sochy Robert 
Więckiewicz. W skład międzynarodowej obsady weszli, m.in. nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem MFF w Berlinie Maria Schrader, 
Benno Furmann, Agnieszka Grochowska, Kinga Preis, Herbert Knaup, Krzysztof Skonieczny, Marcin Bosak, Julia Kijowska i Michał Żuraw-
ski. Autorką zdjęć jest Jolanta Dylewska. 

Film wyprodukowany przez Studio Filmowe Zebra, w koprodukcji z Niemcami oraz Kanadą, znalazł się w ofercie dystrybucyjnej 
renomowanej amerykańskiej firmy Sony Pictures Classics, która ma w swoim dorobku 116 nominacji do Oscara i 27 statuetek. 

„Światowej sławy polska reżyserka nakręciła jedno ze swoich najważniejszych dzieł” — Piers Handling, dyrektor Festiwalu Filmowego 
w Toronto, recenzuje film Agnieszki Holland.

W CIEMNOŚCI | IN DARKNESS
reżyseria: Agnieszka Holland | Kanada | Niemcy | Polska | 2011 | 145 min

12 października | środa | godz. 18.00
Multikino | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu | dyskusja

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film
DYSKUSJA PO PROJEKCJI
Agnieszka Holland | reżyserka, scenarzystka, aktorka
Basil Kerski | dyrektor ECS, dziennikarz, politolog i eseista
Michał Chaciński | kurator projektów filmowych AAFF, dyrektor ar-
tystyczny FPFF w Gdyni, krytyk i publicysta filmowy

dyskusja po projekcji

Agnieszka Holland | reżyserka, scenarzystka, aktorka
Basil Kerski | dyrektor ECS, dziennikarz, politolog i eseista
Michał Chaciński | kurator projektów filmowych AAFF, dyrektor artystyczny FPFF w Gdyni, krytyk i publicysta filmowy
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To poruszająca historia młodej Polki Niny, inspirowana autentycznymi wydarzeniami. Na początku II wojny światowej, Nina — roz-
dzielona ze swoim mężem — zostaje wraz z maleńkim dzieckiem deportowana przez Armię Czerwoną do jednego z najdalszych re-
gionów Związku Radzieckiego, Kazachstanu. Tam sytuacja zmusza ją do przetrwania w ekstremalnie trudnych warunkach radzieckiego 
sowchozu. Każdego kolejnego dnia, pracując jako więzień polityczny, walczy o przetrwanie i zachowanie godności należnej każdemu 
człowiekowi w miejscu, z którego nie ma ucieczki. Kiedy jej synek Antoś zapada na ciężką chorobę, widzimy kolejną odsłonę dramatu 
młodej matki, rozpaczliwie i desperacko poszukującej, wbrew wszelkim ograniczeniom, pomocy dla umierającego dziecka. 

„Stepy” — pierwszy pełnometrażowy film fabularny Vanji d’Alcanatary — to niezwykle kameralny, wręcz intymny, obraz traumatycznych 
doświadczeń wojennych. 

W roli Niny znakomita Agnieszka Grochowska, obok niej w wybitnych kreacjach Aleksandra Justa oraz Borys Szyc.

festiwale i nagrody | wybór

2010 |10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Marakesz, Maroko (Nagroda Specjalna Jury)

dyskusja po projekcji

Aleksandra Justa | aktorka
Michał Chaciński | kurator projektów filmowych AAFF, dyrektor artystyczny FPFF w Gdyni, krytyk i publicysta filmowy

STEPY | BEYOND THE STEPPES 
reżyseria: Vanja d’Alcantara | Rosja | Polska | Belgia | 2010 | 90 min

13 października | czwartek | godz. 19.00
Multikino Gdańsk | al. Zwycięstwa 14 | Gdańsk
projekcja filmu | dyskusja

bilet: 11 PLN — w kasie Multikina | 10 PLN — on–line: mulikino.pl

film
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debata
O dyskusjach po projekcjach filmowych 
piszemy na stronach: 12 | 16 | 23 | 30 | 32



Jeffrey C. Goldfarb jest profesorem socjologii z prestiżowej New School for Social Research w Nowym Jorku, zajmuje się kulturą 
polityczną i socjologią mediów. 

To wieloletni badacz związków kultury i polityki w Europie Środkowej, w tym polskiego teatru studenckiego i opozycji demokratycznej. 
W swoich najnowszych badaniach skupia się na koncepcji polityki drobnych spraw, pokazując fundamentalną rolę potencjału politycz-
nego, który obecny jest w codziennych kontaktach międzyludzkich. Zdaniem Goldfarba ten potencjał, który prowadzi do budowania 
alternatywnej kultury politycznej w społeczeństwie, zdolny jest przekształcić rzeczywistość polityczną państw i regionów świata. 

W ostatnich latach Goldfarb inspiruje się szczególnie pracami Hannah Arendt, Irvinga Goffmana i Michela Foucault. W swojej 
najnowszej książce „Reinventing Political Culture” (2011), obrazuje zmiany społeczne na przykładzie polskiej Solidarności, wyborów 
prezydenckich Baracka Obamy oraz konfliktu palestyńskiego. 

Goldfarb prowadzi też blog internetowy Deliberately considered, na którym podejmuje, wraz z zaproszonymi gośćmi, tematy demo-
kratyzacji różnych regionów świata. 

Do jego najważniejszych publikacji należą: „The Politics of Small Things: The Power of the Powerless in Dark Times” (2006), „After the 
Fall: The Pursuit of Democracy in Central Europe” (1992), „The Cynical Society: The Culture of Politics and the Politics of Culture in American 
Life” (1991), „Beyond Glasnost: The Post–Totalitarian Mind” (1989), „On Cultural Freedom: An Exploration of Public Life in Poland and 
America” (1982), a także „The persistence of freedom: the sociological implications of Polish student theater” (1980).

prof. Jeffrey Goldfarb
TWORZĄC NA NOWO KULTURĘ DEMOKRATYCZNĄ

6 października | czwartek | godz. 13.30 | sala S 211
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4 | Gdańsk
wykład | dyskusja

wstęp wolny

debata

GDAŃSKIE wYKŁADY SoLIDARnoścI 

Wykład prof. Jeffreya Goldfarba odbywa się w ramach cyklu wykładów publicznych gdańskie wykłady solidarności. ECS zaprasza 
do debaty intelektualistów, teoretyków oraz historyków idei społeczno–politycznych. Ich rolą jest twórcze odniesienie się do dziedzictwa 
ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz diagnoza aktualnych problemów społeczno–politycznych  
w Polsce, Europie i na świecie. Cykl ma wzbudzić w lokalnej społeczności potrzebę dyskusji publicznej.

Wykłady są transmitowane na żywo na stronie internetowej ECS.

Ten projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, za każdym razem mamy niemal pełną salę, od sześćdziesięciu osób do 
trzystu sześćdziesięciu. I co dziwne, choć nie zawsze zapraszamy gości odgrywających pierwszoplanową rolę w polityce, a przez to 
w mediach, jak choćby Ryszard Bugaj, to przychodzi ponad osiemdziesiąt osób, żeby posłuchać o tym, co się stało w Polsce ze spra-
wiedliwością społeczną. Genialne było spotkanie z Alainem Touraine’em, który jest ikoną dla socjologów. To on wie wszystko o ruchach 
społecznych na świecie. Od lat 50., gdy tylko coś działo się na świecie, montował ekipę badawczą i jechał. Mówi, że kiedy przyjechał 
do Polski w 1981 roku, to był to najpiękniejszy moment jego życia, bo nigdy nie czuł takiego potencjału wolności jak wtedy. I to nie są 
patetyczne słowa, Touraine jest szczery i bardzo krytyczny, jak trzeba.

Jest w ludziach ewidentna potrzeba rozmawiania o rzeczywistości, w której żyjemy. Potrzebują debaty, bo czują, że coś jest z naszym 
światem nie tak. Brakuje zaufania społecznego, polityka dzieje się nad naszymi głowami, przestajemy być obywatelami. Telewizja nie 
odpowiada już na wszystkie pytania, a czytanie stało się zajęciem elitarnym. 

dr Jacek Kołtan 
koordynator projektu, Dział Nauk Społecznych ECS

Jacek Kołtan
fot. Robert Kwiatek | Archiwum ECS
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Remiks materiałów ilustrujących przeszłość może budzić kontrowersje. 
Udokumentowane wydarzenia historyczne, reporterskie relacje czy też obrazy, funkcjonują już w silnie zakorzenionych w zbiorowej 

świadomości przekazach medialnych, politycznych, ale także i wspomnieniach, przechowywanych w pamięci świadków i uczestników 
zdarzeń. Konteksty wolności nie dotyczą jedynie postrzegania przeszłości. Są obszarem współczesnych rewizji, redefinicji, reinterpretacji, 
remiksu.

Narracje historyczne i narracje wizualne, związane z fenomenem pamięci, splatają się z subiektywnymi narracjami prywatnych wspo-
mnień. Wolność dostępu i łatwość przekształceń, jaką daje Internet oraz współczesne techniki audiowizualne, poszerza możliwości 
obcowania, oceny oraz interpretacji przeszłości. 

Uwolnienie obrazów od utrwalonych i powszechnie akceptowanych, czy „jedynie słusznych” wykładni, oraz przechwycenie ich dla 
indywidualnego języka wypowiedzi, to przejaw wolności twórczej oraz konstytucyjnie gwarantowanej swobody dostępu do dóbr kultury. 
Wolność, jaką daje remiks, zakłócanie historycznych narracji, rewoltowanie kanonu, żonglowanie kontekstami, czasami jednak niepokoją-
co bliskie są dowolności. Mogą  być odbierane jako zamach na tradycję, bądź przyjąć formę „wandalizmu intelektualnego”. Czy istnieją 
zatem granice remiksu historii?

Dyskusji — do której zaproszono historyków, filmowców, nauczycieli i artystów — patronować będzie teoretyczna myśl Guy Deborda, 
Lawrence’a Lessiga i Zygmunta Baumana. Debacie towarzyszyć będzie pokaz prac nagrodzonych w konkursie „Dock’s Docs — Gdańsk 
Remix”.

Remix — konteksty wolności

14 października | piątek | godz. 18.00
siedziba Gdańsk 2016 | ul. Długi Targ 39/40 | Gdańsk
dyskusja

wstęp wolny

debata

goście specjalni

Bogna Burska | artystka, dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Leona Tarasewicza, zajmuje się malarstwem, wideo, 
fotografią, instalacją, wraz z Grzegorzem Klamanem prowadzi Pracownię Intermediów na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych  
w Gdańsku, współzałożycielka Warszawskiego Aktywu Artystów (WAA)
Ireneusz Engler | reżyser seriali telewizyjnych i filmów dokumentalnych, traktujących o najnowszej historii Polski, autor m.in.: „Memento 
grudniowe 1970” (nagroda Złotego Ekranu, 1990), „Wałęsa prezydent”, „Gdańsk. Drogi do wolności”, „Film o wolnej Polsce”
Izabela Kowalczyk | historyczka sztuki, krytyczka i publicystka, wykłada w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu, redaktorka internetowego magazynu Artmix oraz autorką bloga „Straszna sztuka”, zajmuje się relacjami pomiędzy sztuką  
a polityką oraz problemem cenzury we współczesnej kulturze
Piotr Witek | doktor historii, pracuje na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie w Zakładzie Metodologii Historii, zajmuje się 
relacjami historii i nowoczesnych form przekazu audiowizualnego

moderator 
Hubert Bilewicz | ukończył historię sztuki i muzealnictwo, jest asystentem w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Gdańskiego, współpracuje z ogólnopolską inicjatywą środowisk kulturotwórczych na rzecz wolności twórczej i swobodnego 
dostępu do dóbr kultury — Indeks 73, zajmują go artystyczne i pozaartystyczne uwikłania sztuki

Konkurs „Dock’s Docs — Gdańsk Remix”

Konkurs „Dock’s Docs — Gdańsk Remix” ogłosili w ramach Europejskiego Kongresu Kultury Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Institut 
National de l’Audiovisuel (INA) we współpracy z Gdańsk 2016 i Video Studio Gdańsk. 
W ramach projektu udostępniono internautom filmowe i dźwiękowe materiały archiwalne ze zbiorów INA, Video Studio Gdańsk oraz 
PGR ART, a dotyczące Stoczni Gdańskiej i Solidarności. Internauci mogli także korzystać ze ścieżki audio autorstwa gdańskiego artysty 
Adama Witkowskiego.

Na konkurs nadesłano pięćdziesiąt prac, głównie młodych artystów — z Polski, Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji 
i Rumunii — prezentujących autorskie interpretacje i przetworzenia historycznych materiałów. Zremiksowane archiwa zyskały nowe życie 
i konteksty. 

Jury w składzie: Ryszard W. Kluszczyński (przewodniczący, PL), Nick Holdsworth (UK), Zbigniew Rybczyński (PL), Wilhelm Sasnal (PL)  
i Mathieu Gallet (FR) wyłoniło trzech laureatów:
I miejsce: Damiano Ascenzi (nick Damon Wolf) za pracę  DOCK’S DOCS Gdansk Remix
II miejsce: Tomasz Wolszczak (nick grupa8mm) za pracę Gdansk Remix
III miejsce: VisualHijack za pracę GDSK_RMX.

Więcej o konkursie: http://www.culturecongress.eu/docks

38 39



teatr



RÓŻnE wIZJE KoBIEcoścI

Niezwykle cieszymy się z tego, że możemy zaprosić Państwa na spektakl, może należałoby powiedzieć performance, CHÓRU KO-
BIET. Trochę w nim antycznego chóru, trochę opery, trochę popu... CHÓR to zjawisko unikatowe, którego sława dawno przekroczyła już 
granice Polski. Wpisany do programu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej występuje od Tokio do Pilzna.

CHÓR KOBIET określa się mianem nowoczesnego w formie autorskiego teatru chórowego, ale i projektu społeczno–terapeutyczne-
go. Libretto spektaklu jest kolażem tekstów, które na trwałe zapisały się już do kultury — rozbrzmiewają fragmenty „Antygony”, zapomniane 
teksty dramatyczne, czy pieśni polskie — i fraz codziennego języka, sloganów reklamowych, przepisów kulinarnych, cytatów z filmów  
i baśni, stukotu codzienności. A wszystko rozpięte między szeptem i krzykiem, skandowaniem grupy i intymnością wyrazu pojedynczego 
brzmienia.

CHÓR KOBIET to głos dwudziestu pięciu kobiet — wyłonionych w castingu — różnych profesji, w różnym wieku, o różnym doświadcze-
niu życiowym, zmagających się z różnymi wizjami kobiecości.

Celina Zboromirska–Bieńczak 
koordynator projektów teatralnych AAFF

kierownik Działu Projektów Krajowych ECS

CHÓR KOBIET | THE CHORUS OF WOMEN
TU MÓWI CHÓR: 
Tylko 6 do 8 godzin, tylko 6 do 8 godzin... 

15 października | sobota | godz. 19.00 | 20.30
Scena Malarnia Teatru Wybrzeże | ul. Teatralna 2 | Gdańsk
spektakl

bilet: 20 PLN — kasa Teatru Wybrzeże

teatr

koncepcja, libretto, reżyseria: Marta Górnicka
partytura: IEN
choreografia: Anna Godowska
współpraca naukowa, literacka: Agata Adamiecka
konsultacje dyrygenckie: Agnieszka Symela
współpraca kostiumograficzna i scenograficzna: Maja Wolak, Anna Maria Karczmarska
inspicjent: Marek Susdorf 
producentka: Paulina Drzastwa
produkcja: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
premiera: 13 czerwca 2010 | Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 

w spektaklu udział biorą
Maniucha Bikont, Justyna Chaberek, Ewa Chomicka, Alina Czyżewska, Paulina Drzastwa, Alicja Herod, Anna Jagłowska, Natalia Jaro-
siewicz, Katarzyna Jaźnicka, Ewa Konstanciak, Ewa Kossak, Katarzyna Lalik, Agnieszka Makowska, Kamila Michalska, Jolanta Nałęcz–
Jawecka, Natalia Obrębska, Anna Rączkowska, Anna Rusiecka, Monika Sadkowska, Kaja Stępkowska, Karolina Szulejewska, Olga 
Szymula, Iwona Tołbińska, Agata Wencel, Karolina Więch, Anna Wodzyńska, Anna Wojnarowska

Marta Górnicka | reżyserka, wokalistka, autorka filmu „Łaknąć. Próba zapisu wg Sarah Kane”, płyty z songami Astora Piazzolli oraz 
spektakli solowych, współpracowała m.in. z Robertem Wilsonem przy warszawskiej produkcji „Symptoms /Akropolis” Gabrielli Maione  
i Stanisława Wyspiańskiego, z Redbadem Klijnstra i Swietłana Butskaja w pracy nad głosem w teatrze, uczestniczyła w kursach mi-
strzowskich oraz prowadziła autorskie warsztaty w Salzburgu, Rzymie i Londynie, od grudnia 2009 współpracuje z Instytutem Teatralnym  
im. Z. Raszewskiego w Warszawie

wyróżnienia | wybór

2009/2010 | „Najlepszy, najlepsza, najlepsi” — miesięcznik „Teatr” podsumował sezon, spektakl CHÓR KOBIET uznany został za jeden 
z najlepszych i najciekawszych spektakli teatru alternatywnego oraz muzycznego
2011 | W artykule „Z czym do Europy, czyli pół roku polskiej kultury”, opublikowanym 1 lipca 2011 roku na łamach „Gazety Wyborczej”, 
CHÓR KOBIET okrzyknięty został jednym z dziesięciu najciekawszych wydarzeń w programie kulturalnym polskiej prezydencji w UE

 Celina Zboromirska–Bieńczak
fot. Maciej Warowny | Archiwum ECS
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Jenny wilson & Tensta Gospel choir
Najnowszy wyczekiwany przez publiczność album Jenny Wilson „Blazing”, szwedzkiej królowej popu, miał premierę w kwietniu  
2011 roku. Promujący go utwór „Work” szybko zdobył listy przebojów w Szwecji. „Blazing” składa się z dwóch części, przygotowanych 
przez Jenny Wilson we współpracy z Tensta Gospel Choir i Danielem Fagge Fagerström, które przypominają w nowych aranżacjach 
piosenki z poprzedniego albumu „Hardships!”, wydanego w 2009 roku. 
W 2010 roku Jenny Wilson rozpoczęła współpracę z Tensta Gospel Choir, która zaowocowała serią koncertów i nagraniem albumu. 
Krótko po zakończeniu nagrań, Jenny Wilson dowiedziała się, że cierpi na raka piersi. Letnia trasa koncertowa z Tensta Gospel Choir zo-
stała odwołana, a Wilson poddała się chemioterapii. Równolegle nagrała wspólnie z Danielem Fagge Fagerström (The Je Ne Sais Quoi, 
Skull Defekts) ścieżkę dźwiękową do musicalu Heleny Franzén „I’m Not Looking Back”, wystawianego w Dansens Hus w Sztokholmie. 

Fat Burning Step 
To organiczne spojrzenie na dubstep / dub oraz world music, współgranie wrocławskich muzyków ze zjawiskową wokalistką o angiel-
sko–greckich korzeniach, Marią Payne oraz szwajcarskim producentem Roli Mosimannem. Projekt korzeniami sięga elitarnej imprezy Bass 
Day Uk 2007 w Manchesterze, w ramach której wystąpił lider FBS Bond, prezentując możliwości modulacji brzmienia gitary basowej. 
Przez dwa kolejne lata Bond wraz z perkusistą Michałem Muszyńskim eksperymentowali w duecie. Występ w większym międzynaro-
dowym składzie, w ramach festiwalu Era Nowe Horyzonty 2010, był pierwszym krokiem ku realizacji nagrań oraz produkcji videoklipu  
z udziałem Marii Payne. 
Pierwszym efektem tej współpracy jest oficjalnie wydana epka [EP.01] oraz teledysk do utworu „Tong”. FBS konsekwentnie realizuje  
autorski projekt Eklektik session, opierający się na improwizacji oraz integracji środowisk twórczych, oprócz długiej listy lokalnych muzyków 
wraz z FBS współpracują m.in. Wu Wei (Chiny), Tom Mays (USA), mc Blu Rum13 (USA). 
FBS [EP.01] bazuje na energetycznym przekazie Marii Payne oraz najrozmaitszych metodach modulacji niskich częstotliwości. Materiał 
został zarejestrowany na żywo w studiu Saraswati  przy współpracy Roliego Mosimanna — producenta Faith No More, The Young Gods, 
Bjork, Smashing Pumpkins, New Order, The Swans, JoJo Mayer Nerve, Miloopa.

JENNY WILSON & TENSTA GOSPEL CHOIR/FAT BURNING STEP

16 października | niedziela | godz. 19.00
Klub Parlament | ul. Świętego Ducha 2 | Gdańsk
koncert

bilet: 25 PLN — w kasach klubu

muzyka

FAT BURNING STEP
wokal: Maria Payne (UK) 
bass, modulacje: Bond
gitara: Przemek Gibki
klawisze: Paweł Konikiewicz
perkusja: Michał Muszyński 
wiolonczela, ravanhatta: Olga Kończak
puzon: Tomek Kasiukiewicz
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Europejskie centrum Solidarności
To instytucja kultury powołana do życia w 2007 roku przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, miasto Gdańsk, samorząd wo-
jewództwa pomorskiego, NSZZ Solidarność i Fundację Centrum 
Solidarności.

Misja Europejskiego centrum Solidarności
Chcemy przyczynić się do tego, aby ideały ruchu Solidarność — 
demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu — 
zachowały swoją atrakcyjność i aktualność.
Chcemy zachować w pamięci Polaków i Europejczyków doświad-
czenie Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji, aby we 
wspólnocie europejskich demokracji Solidarność była ważną czę-
ścią mitu założycielskiego Europy.
Chcemy, aby Solidarność była źródłem inspiracji i nadziei dla tych, 
którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych.

Jesień 2013 EcS 
wprowadza się do nowego budynku
Powierzchnia użytkowa nowo powstającego budynku ECS to nie-
mal 26 tys. metrów kwadratowych. Sercem obiektu — powstające-
go nieopodal pomnika Poległych Stoczniowców oraz historycznej 
Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej i Sali BHP, gdzie 31 sierpnia 1980 
roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisał porozumienie 
z rządem PRL — będzie stała wystawa, dedykowana fenomeno-
wi Solidarności i zmianom, jakie dokonały się pod jej wpływem  
w Europie Środkowo–Wschodniej. Zaplanowano miejsce na wy-
stawy czasowe, bibliotekę i czytelnię, mediatekę, archiwum, ośro-
dek badawczo–naukowy, ośrodek edukacyjno–szkoleniowy oraz 
pracownie warsztatów twórczych dla młodzieży.

EcS w liczbach
1
pierwsze w historii ogólnopolskie badania
socjologiczne, mające odpowiedzieć na pytanie,
co Polacy myślą o Solidarności
11
wystaw czasowych
13
zrealizowanych filmów dokumentalnych
30
wydanych książek
150
zorganizowanych konferencji
545
filmowych świadectw opozycjonistów
550
projektów dla młodych
9 500
wydawnictw w zbiorach biblioteki
31 000
zgromadzonych archiwalnych zdjęć
150 000
osób odwiedziło wystawę „Drogi do Wolności”
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