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– Odkąd zmieniłem zawód z humanisty na taksówkarza, poczułem się człowiekiem znacznie swobodniejszym – sły-

szymy z ust 46-letniego mężczyzny. – Ale jednocześnie zrozumiałem, że poczucie wolności osobistej to jednak za mało, 

aby człowiek tak naprawdę czuł się swobodny i wolny, musi żyć w warunkach demokracji i poczucia bezpieczeństwa.

Brzmi znajomo, właściwie mógłby to zdanie wypowiedzieć przed miesiącem świeżo upieczony doktor filozofii, któ-

remu nie udało się zdobyć etatu na uczelni. Tymczasem ta myśl ma 38 lat. Premiera Gadających głów Krzysztofa 

Kieślowskiego odbyła się w sierpniu 1980 roku, kiedy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i w setkach innych strajkujących 

w całej Polsce zakładów pracy działy się wielkie rzeczy. 

Film kreuje rzeczywistość czy ją odwzorowuje? – co jakiś czas pobrzmiewa w debatach na temat kina. W tym roku 

więcej festiwalowych obrazów wpisze się w nurt dokumentowania rzeczywistości – Dobra zmiana, Singielki, Czerwona 

dusza, Matka Boska. Polaków portret własny, Znikająca wyspa, Obcy w sieci… Myli się jednak ten, kto sądzi, że nic nowego 

w tej sprawie nie można już powiedzieć albo więcej zobaczyć czy poczuć. 

Co roku festiwal przynosi filmy ponadczasowe. Z tezą taksówkarza, z dokumentu Kieślowskiego, w tym roku kon-

frontuje się rodzina z rdzennego plemienia Wayuu ze Snów wędrownych ptaków, tytułowa Ayka walcząca o przeżycie 

w Moskwie czy Szczęśliwy Lazzaro z zapomnianej sycylijskiej wsi. Czyżbyśmy nie uczyli się na własnych błędach? 

Nie bez przyczyny przywołuję nieżyjącego już, niestety, Krzysztofa Kieślowskiego – wyjątkowo wrażliwego obserwatora 

człowieka. Przygotowaliśmy w tym roku dla Państwa dwa jego dokumenty krótkometrażowe i spotkanie autorskie 

z Katarzyną Surmiak-Domańską, autorką nowości wydawniczej Kieślowski. Zbliżenie. To książka godna polecenia, szcze-

gólnie miłośnikom kina, która doskonale wpisuje się w idee naszego festiwalu. 

A na koniec przyjmijcie Państwo życzenia nie tylko na czas festiwalu pochodzące od 12-letniego chłopca, również 

bohatera Gadających głów: – Chciałbym, żeby z naszego codziennego życia zniknął brak poszanowania między ludźmi, 

żeby ludzie bardziej na siebie uwagę zwracali, żeby więcej miłości się pojawiło. 

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

DOKUMENTOWANIE 

RZECZYWISTOŚCI 
Basil Kerski
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CENY BILETÓW

bilet normalny na seans | 12 zł/jeden seans

bilet na seans w cenie promocyjnej | tylko w kasach ECS

• jednorazowy zakup minimum 4 biletów: 9 zł/jeden seans

• dla posiadacza Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz Karty do Kultury: 9 zł/jeden seans 

• osobie, która kupiła bilet na oprowadzanie kuratorskie 7 października (ecs.gda.pl), przysługuje 

1 bilet na wybrany film: 9 zł/jeden seans 

• osobie, która kupiła 1 bilet na seans filmowy w ramach AAFF, przysługuje 1 promocyjny bilet 

na wystawę stałą: 15 zł

AAFF KIDS | tylko w kasach ECS: 1 zł 

SPRZEDAŻ BILETÓW 
kasy ECS | codziennie, godz. 10–16 + online (ecs.gda.pl) + przed seansami

Europejskie Centrum Solidarności | pl. Solidarności 1, Gdańsk

CENTRUM FESTIWALOWE

PARKING PODZIEMNY | wjazd od ul. Nowomiejskiej 
Kupisz bilet na seans – dostaniesz voucher uprawniający do bezpłatnego parkowania auta. 

Odbierz voucher w kasach lub biurze festiwalowym (obok wind)

ZASADY OGÓLNE

Gramy bez reklam, przychodźcie punktualnie!

bilety | seanse filmowe + AAFF KIDS

wstęp wolny | OGRÓD POWOLNOŚCI + KIEŚLOWSKI. ZBLIŻENIE + KOBIETY W FILMIE. KANADYJSKA 

PERSPEKTYWA + ZOOM NA WOLNOŚĆ

MIEJSCA SPOTKAŃ

projekcje filmowe | audytorium (parter)

debaty po seansach | ogród zimowy (parter) → wstęp wolny

AAFF KIDS | audytorium (parter)

OGRÓD POWOLNOŚCI | ogród zimowy (parter)

KIEŚLOWSKI. ZBLIŻENIE | mediateka + biblioteka (1 piętro)

KOBIETY W FILMIE. KANADYJSKA PERSPEKTYWA | sala wystaw czasowych (parter)

ZOOM NA WOLNOŚĆ | audytorium (parter)



LAURY FESTIWALOWE

NAGRODA JURY | Trzeci raz w historii AAFF profesjonalne jury nagrodzi film, który najtrafniej odnosi się do aktu-

alnych wyzwań i przyczynia się do zrozumienia wartości solidarności. Film zostanie wybrany spośród pięciu obrazów, 

które w programie oznaczyliśmy znakiem K. Nagrodę AAFF w wysokości 30 tys. zł ufundował prezydent Gdańska 

Paweł Adamowicz. 

SKŁAD JURY

Agnieszka Lichnerowicz | dziennikarka, reporterka Radia TOK FM, specjalizuje się w tematyce międzynarodowej

Janusz Wróblewski | dziennikarz filmowy, autor scenariuszy filmowych i książki, wieloletni rzecznik prasowy Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Jan P. Matuszyński | reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych, jego film Deep Love został nagrodzony statuetką 

Srebrnego Jerzego na MFF w Moskwie jako najlepszy dokument (2014), a Ostatnia rodzina zdobyła Złote Lwy festiwalu 

w Gdyni dla najlepszego filmu oraz Paszport „Polityki” w kategorii film (2016)

OCENIANE FILMY

Donbas | 20 października

Najczystszy jest popiół | 21 października

Sny wędrownych ptaków | 22 i 28 października

Obnażeni | 25 i 28 października

Ayka | 26 października

NAGRODA PUBLICZNOŚCI | W tym roku już po raz siódmy publiczność AAFF typuje najlepszy obraz festiwalu. Przed 

seansem zaopatrz się w KUPON KONKURSOWY, wypełnij go po projekcji – przyznając filmowi punkty, im więcej 

punktów, tym wyższa ocena (1–5). A potem już tylko czekaj – wśród uczestników konkursu rozlosujemy nagrody. 
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PROGRAM
  K – film konkursowy 

20 października | sobota

15.00 | Donbas | reż. Siergiej Łoźnica | 2018 | dramat | 2 godz. 2 min K

języki filmu: ukraiński, rosyjski + napisy po polsku

18.00 | Dobra zmiana | reż. Konrad Szołajski | 2018 | TRÓJMIEJSKA PREMIERA | dokument | 

1 godz. 17 min

język filmu: polski

SPOTKANIE Z REŻYSEREM*

20.30 | OGRÓD POWOLNOŚCI | Berjozkele/Libelid | koncert pieśni w języku jidysz

21 października | niedziela 

15.00 | Najczystszy jest popiół | reż. Zhangke Jia | 2018 | dramat | 2 godz. 30 min K

języki filmu: chiński, mandaryński + napisy po polsku

22 października | poniedziałek

10.00 | AAFF KIDS | seans + animacje | Niesforny Bram | reż. Anna van der Heide | 2012

dubbing

18.00 | Obcy w sieci  | reż. Nicole Nielsen Horanyi | 2017 | dokument | 1 godz. 44 min

język filmu: duński + napisy po polsku

20.00 | Sny wędrownych ptaków | reż. Cristina Gallego, Ciro Guerra | 2018 | dramat | 2 godz. 5 min K

języki filmu: hiszpański, angielski, wayuu + napisy po polsku

23 października | wtorek

18.00 | Znikająca wyspa | reż. Matthieu Rytz | 2018 | dokument | 1 godz. 18 min

języki filmu: angielski, kiribati + napisy po polsku

ROZMOWA PO FILMIE

20.00 | W kręgu przemocy | reż. Gilles Bourdos | 2018 | dramat | 1 godz. 45 min

język filmu: francuski + napisy po polsku



24 października | środa

10.00 | AAFF KIDS | seans + animacje | Storm. Opowieść o odwadze | reż. Dennis Bots | 2017

dubbing

18.00 | Ostatni dzwonek  | reż. Sébastien Marnier | 2018 | PREMIERA POLSKA | dramat | 1 godz. 34 min

język filmu: francuski + napisy po polsku

20.00 | Szczęśliwy Lazzaro | reż. Alice Rohrwacher | 2018 | fabuła | 2 godz. 5 min

język filmu: włoski + napisy po polsku

25 października | czwartek

16.00 | KIEŚLOWSKI. ZBLIŻENIE | seans filmowy + spotkanie autorskie

18.00 | Singielki | reż. Ariadna Relea, Mariona Guiu | 2017 | dokument | 1 godz. 20 min

języki filmu: angielski, chiński, hiszpański, turecki + napisy po polsku

ROZMOWA PO FILMIE

20.00 | Obnażeni | reż. Jaron Szani | 2018 | PREMIERA POLSKA | dramat | 1 godz. 59 min K

język filmu: hebrajski + napisy po polsku

SPOTKANIE Z REŻYSEREM* 

 

26 października | piątek

15.00 | KOBIETY W FILMIE. KANADYJSKA PERSPEKTYWA | debata + seans filmowy

języki filmu: angielski, chiński, hiszpański, turecki + napisy po polsku

18.00 | Czerwona dusza | reż. Jessica Gorter | 2017 | dokument | 1 godz. 30 min 

język filmu: rosyjski + napisy po polsku

ROZMOWA PO FILMIE*

20.00 | Ayka | reż. Siergiej Dworcewoj | 2018 | PREMIERA POLSKA | dramat | 1 godz. 40 min K

języki filmu: rosyjski, kirgiski + napisy po polsku

SPOTKANIE Z REŻYSEREM* 



27 października | sobota

15.00 | Matka Boska. Polaków portret własny | reż. Jacek Wasilewski, Adam Bortnowski | 2018 | dokument | 50 min

język filmu: polski

SPOTKANIE Z REŻYSEREM*

18.00 | High Life | reż. Claire Denis | 2018 | fabuła | 1 godz. 50 min

język filmu: angielski + napisy po polsku

GALA WRĘCZENIA NAGRODY PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA DLA NAJLEPSZEGO FILMU AAFF 2018

21.00 | OGRÓD POWOLNOŚCI | Banda Nella Nebbia | tradycyjna muzyka polska, litewska 

i klezmerska, z jednoczesnymi konotacjami jazzowymi i rockowymi

28 października | niedziela

12.00 | ZOOM NA WOLNOŚĆ | pokaz premierowy powarsztatowych filmów w technice animacji 

poklatkowej 

13.30 | OGRÓD POWOLNOŚCI | Jerz Igor | koncert dla dzieci i rodziców

15.00 | Dom nad morzem | reż. Robert Guédiguian | 2017 | dramat | 1 godz. 47 min

języki filmu: francuski, arabski + napisy po polsku 

18.00 | Sny wędrownych ptaków | reż. Cristina Gallego, Ciro Guerra | 2018 | dramat | 2 godz. 5 min K

języki filmu: hiszpański, angielski, wayuu + napisy po polsku

20.00 | Obnażeni | reż. Jaron Szani | 2018 | dramat | 1 godz. 59 min K

język filmu: hebrajski + napisy po polsku

SPOTKANIE Z REŻYSEREM*

* Nie wykluczamy zmian programowych, bieżących informacji szukaj na FB AAFF





FILMY 

JAK CZASY, 

W KTÓRYCH ŻYJEMY
Artur Liebhart

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS



Dwunasta edycja ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL odbywa się w czasach przeciągania liny. Ci, którzy przeciągną ją 

ostatecznie na swoją stronę, będą definiować, czym jest wolność i do czego służy. Ale wolność nie należy do nikogo. 

Program filmowy tegorocznego AAFF kieruje nasze myśli na inne rozumienie słowa „wolność” i jego znaczenia w co-

dziennym życiu. Zaczynamy od dokumentu Dobra zmiana w reż. Konrada Szołajskiego. To pierwsza po 2015 roku 

filmowa próba przyjrzenia się polskim światom równoległym. Dwie kobiety pokazują nam dwie twarze Polski. Logika 

ostrej walki politycznej zaciera różnice i subtelności, unieważnia różnorodność poglądów. Podział na czarne i białe jest 

podziałem totalitarnym bez względu na demokratyczne fasady. Tak jak czasy, w których żyjemy, nasz tegoroczny pro-

gram jest radykalny, być może szokujący. Będziemy pokazywać odcienie wolności poprzez dramat science fiction High 

Life w reż. Claire Denis, z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Na poły bajka, na poły horror to Szczęśliwy Lazzaro 

w reż. Alice Rohrwacher. Groteskę i farsę o wojnie pokaże przyjaciel AAFF Siergiej Łoźnica, w obrazie Donbas nagro-

dzonym w Cannes. Świetnym rozszerzeniem tej tematyki jest film dokumentalny w reż. Jessici Gorter Czerwona dusza. 

Szkolny thriller Ostatni dzwonek, oparty na bestsellerowej powieści L’Heure de la sortie, pokaże nam, jak zawiłe mogą 

być relacje nauczyciel – niezwykle uzdolnieni uczniowie i do jakich wniosków o naszym świecie mogą dojść uczniowie.

Inny wybitny gość jednej z poprzednich edycji festiwalu, chiński reżyser Zhangke Jia, powraca z filmem Najczystszy jest 

popiół. Przemijanie i ciągła transformacja to ulubione motywy jego filmów. Tematykę społecznej pozycji kobiety po-

dejmują trzy filmy. Sny wędrownych ptaków w reż. Cristiny Gallego i Ciro Guerry pokazuje życie na prowincji Kolumbii 

przed nadejściem czasów Pablo Escobara. Plemiona rolnicze żyjące na krańcach cywilizacji zmieniają się w przedsię-

biorstwa handlujące marihuaną z gringos. Gubią swoją tożsamość, mity założycielskie świata i w konsekwencji to czas 

końca ich istnienia. Ayka Siergieja Dworcewoja to dziewięć lat oczekiwany film reżysera po wielkim sukcesie Tulpana. 

Bohaterką nowego filmu jest emigrantka zarobkowa, która codziennie walczy w Moskwie o przetrwanie i człowie-

czeństwo. Za kreację Ayki Samal Esljamova otrzymała na festiwalu w Cannes nagrodę za najlepszą rolę kobiecą. Przemoc 

w stosunku do kobiet, również jako metafora przemocy polityki wobec społeczeństwa, jest tematem filmu Jarona 

Szaniego Obnażeni, przypominającego nieco Krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego, ale idący dalej w swoich 

konsekwencjach. Przez rok reżyser przygotowywał dwójkę amatorów. Film cały czas trzyma w niepewności i nara-

stającym niepokoju. Działa jak bomba z opóźnionym zapłonem. 

Zapraszam Państwa na wszystkie 16 filmów festiwalowych, które opowiedzą o wolności językiem filmowym naj-

wyższej próby. Jury konkursu nagrody AAFF, ufundowanej przez prezydenta miasta Gdańska, 28 października ogłosi 

zwycięzcę.

Do zobaczenia w Europejskim Centrum Solidarności.
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Artur Liebhart
kurator programu filmowego AAFF



OGRÓD POWOLNOŚCI

WSTĘP WOLNY

INSTALACJA PRZESTRZENNO-DŹWIĘKOWA

20–28 października | godz. 16.30–23.00

Instalacja wpisana w przestrzeń ogrodu zimowego ECS jest integralną częścią AAFF.

Kontrastowe zestawienie roślinności ogrodu z bezkompromisową, industrialną myślą architek-

toniczną budynku ECS było inspiracją dla stworzenia instalacji, która ma stanowić rodzaj przeciw-

wagi dla intensywnych i często trudnych doznań towarzyszących pokazom filmowym festiwalu. 

Po wyjściu z sali kinowej widz, pobudzony intelektualnie i emocjonalnie, trafia do tonizującej 

przestrzeni OGRODU POWOLNOŚCI, w której ma szansę się wyciszyć i kontemplować to, czego 

właśnie doświadczył.

Tegoroczna, trzecia odsłona projektu koncentruje się na funkcji ogrodu, a nie na nadanej mu ar-

tystycznej narracji. Materia jest istotą – starannie dobrane budulce i komponenty stworzą miejsca 

odpoczynku, wyciszenia i kontemplacji. Zaczerpnięte z wielu kultur wzorce materiałowe pomogą 

w dążeniu do uzyskania wrażenia ażurowości czy wręcz transparentności konstrukcji. Zaznaczenie 

granic swego rodzaju pokoików bez ścian wśród roślin zapewni przytulność, intymność i ciepło. 

Środowisko dźwiękowe stworzy kontrabasista i kompozytor Olo Walicki, który przygotuje spe-

cjalnie skomponowaną, nagraną i odtwarzaną w systemie kwadrofonicznym autorską narrację 

muzyczną wypełniającą przestrzeń OGRODU POWOLNOŚCI. Odnajdziemy w niej dopełnienie 

funkcji – miarowość, przestrzenność i zatrzymanie w czasie. Wybór instrumentarium, sonorys-

tyka i faktury dźwiękowe będą odpowiadać eklektycznej kompozycji struktur i materiałów oraz 

gry świateł zawartych w tegorocznym Ogrodzie Powolności. 

Przestrzeń OGRODU POWOLNOŚCI będzie też miejscem rozmów i dyskusji na temat prezento-

wanych podczas festiwalu filmów.

koncepcja i aranżacja przestrzenna | Natalia Cyrzan i Olo Walicki

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
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KONCERTY

20 października | 20.30–21.30

Berjozkele/Libelid | koncert pieśni w języku jidysz → s. 22

27 października | 21.00–22.30

Banda Nella Nebbia | tradycyjna muzyka polska, litewska i klezmerska, 

z jednoczesnymi konotacjami jazzowymi i rockowymi → s. 58

28 października | 13.30–15.00

Jerz Igor | koncert dla dzieci i rodziców → s. 61



AAFF KIDS

Nauczyciele i rodzice – zabierzcie dzieciaki do kina! W tym roku proponujemy najmłodszym widzom wspólne oglądanie 

filmów na dużym ekranie. A po seansach animacje dla dzieci, które poprowadzi Michalina Drygasiewicz, koordynatorka 

warsztatów Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.  

→ s. 27, 37

KIEŚLOWSKI. ZBLIŻENIE 

Pretekstem do rozmowy o Krzysztofie Kieślowskim (1941–1996) – reżyserze i scenarzyście filmowym, który swym 

talentem na trwałe zapisał się w historii kinematografii – jest najnowsza biografia Kieślowski. Zbliżenie, autorstwa re-

portażystki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Wstępem do spotkania będą dwa dokumenty krótkometrażowe Kieślowskiego. 

→ s. 43

KOBIETY W FILMIE. KANADYJSKA PERSPEKTYWA

W Polsce w 1918 roku, a w Kanadzie rok później przyznano kobietom prawa wyborcze. Zapraszamy do rozmowy o por-

tretach kobiet w kanadyjskim kinie i na projekcję filmową. 

→ s. 49

ZOOM NA WOLNOŚĆ

Co łączy Marię Skłodowską-Curie i Marka Kamińskiego? Stali się bohaterami filmów opowiadających o życiu inspiru-

jących ludzi, którzy w szczególny sposób zaznaczyli swój ślad na kartach naszej historii. Zaprezentujemy sześć filmów, 

które powstały podczas cyklu warsztatów animacji poklatkowej. 

→ s. 60

TWARZE AAFF 

Ludzie, którzy zmieniają świat na lepsze – co roku wyróżnia ich AAFF, prezentując publiczności festiwalowej. Mówimy 

o nich „twarze AAFF”, bo ich życiowe wybory doskonale wpisują się w idee wolności, która jest istotą ALL ABOUT 

FREEDOM FESTIVAL. Fotografie tych ludzi będziecie mijać na plakatach ulicznych, znajdziecie w gazetach, a osobiście 

spotkacie w ECS nie tylko podczas festiwalu. Autorką sesji fotograficznej w tym roku jest Renata Dąbrowska.

→ s. 68-79
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Donbas
reż. Siergiej Łoźnica | produkcja: Francja, Holandia, Niemcy, Ukraina, Rumunia | 2018 | 

dramat | 2 godz. 2 min

języki filmu: ukraiński, rosyjski + napisy po polsku

K – film konkursowy

20 października | sobota | godz. 15.00
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Ceniony ukraiński dokumentalista, reżyser, scenarzysta, autor zdjęć i producent filmowy, gość 

ubiegłorocznego AAFF – autor takich obrazów, jak: Szczęście ty moje, We mgle, Łagodna – w swoim 

najnowszym filmie w hipnotycznym, pełnym groteski stylu zabiera nas w podróż przez kolejne 

kręgi piekła wojny hybrydowej, która toczy się na wschodniej Ukrainie. Wkraczamy do Noworosji – 

państwa-widma rządzonego przez watażków, istniejącego tylko dzięki wsparciu mitycznej matki – 

Rosji. Tu propaganda uchodzi za prawdę, wojna za pokój, a nienawiść deklarowana jest jako miłość. 

Łoźnica opisuje, jak postrzegamy dziś świat – często we fragmencie, w dziesiątkach filmików prze-

wijanych w Internecie z rosnącą obojętnością. Film, podzielony na kilkanaście segmentów, ukazujący 

galerię osobliwych postaci, zmierza ku szokującemu finałowi. Donbas to opowieść o człowieczeń-

stwie i cywilizacji w dobie postprawdy i fake newsów. 

NAGRODY | Cannes 2018 – nagroda za reżyserię w sekcji Un Certain Regard





Dobra zmiana
reż. Konrad Szołajski | produkcja: Polska | 2018 | dokument | 1 godz. 17 min

język filmu: polski

PREMIERA TRÓJMIEJSKA

20 października | sobota | godz. 18.00

2 0             2 1

Jak wygląda życie Polaków w czasach okrzykniętych przez partię sprawującą władzę – dobrą zmianą? 

Bohaterkami filmu są dwie kobiety. Każda z nich stoi po przeciwnej stronie barykady politycznej. 

Film jest ich intymnym portretem, ale jednocześnie to społeczny dokument o dzisiejszej Polsce.

Twórcy przyglądają się codziennemu życiu i aktywności społecznej dwóch bohaterek. Próbują do-

strzec, jak zmienia się ich życie pod wpływem toczących się przemian. W jakim stopniu polityka 

wpływa na ich losy? Czy jeszcze możliwy jest kompromis, który przyniesie porozumienie i współ-

pracę, czy też sytuacja zaostrzy się jeszcze bardziej – jak zapowiadają pesymistyczne prognozy? 

Dokumentaliści nie oceniają bohaterek, podążają za nimi i próbują zrozumieć – jak to możliwe, że tak 

bardzo różnią się od siebie?

SPOTKANIE Z REŻYSEREM

Konrad Szołajski | Reżyser i scenarzysta. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim 

(1979). Uzyskał tytuł magistra reżyserii filmowo-telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim (1985). 

Studiował podyplomowo scenopisarstwo, reżyserię i produkcję filmową w National Film and Tele-

vision School w Wielkiej Brytanii (1985–1987). Obronił tytuł doktora na Wydziale Radia i Telewizji 

Uniwersytetu Śląskiego (2012). Prowadził zajęcia z reżyserii filmowej w Katedrze Kultury Polskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz 

na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Łódzkiej Szkoły Filmowej. Trzykrotnie nominowany 

do Złotych Lwów (1993–1999).



OGRÓD POWOLNOŚCI

Berjozkele/Libelid 

Projekt Oli Bilińskiej, która wraz z zespołem wykona przedwojenne pieśni w języku jidysz. Kompozycje 

subtelnie łączą instrumenty akustyczne oraz elektroniczne. W warstwie tekstowej przywołują porozumienie, 

tolerancję i miłość, wątki obyczajowości żydowskiej, a także obrazy obecne w tekstach takich poetów, 

jak Debora Vogel, przyjaciółka Brunona Schulza, czy Mojsze Lejb Halpern.

SKŁAD 

Ola Bilińska (śpiew, syntezator OP-1, gitara elektryczna, looper)

Edyta Czerniewicz (wiolonczela, śpiew)

Katarzyna Kolbowska (harfa, śpiew) 

Sebastian Witkowski (gitara basowa, syntezator)

20 października | sobota | godz. 20.30–21.30



2 2             2 3Berjozkele/Libelid / Archiwum artystów





Najczystszy jest popiół
reż. Zhangke Jia | produkcja: Chiny, Francja | 2018 | dramat | 2 godz. 30 min

języki filmu: chiński, mandaryński + napisy po polsku

K – film konkursowy 

21 października | niedziela | godz. 15.00

2 4            2 5   

Historia Qiao zakochanej w prowincjonalnym gangsterze o imieniu Bin. Para prowadzi nielegalny 

salon gier pod przykrywką dyskoteki. Nieoczekiwany atak konkurencyjnego gangu stawia Qiao 

przed dramatycznym wyborem.

Zhangke Jia – mistrz światowego kina (Martwa natura, Dotyk grzechu, Nawet góry przeminą) – demi-

tologizuje wizerunek zorganizowanej przestępczości, proponując widzom nie tylko prowincjonalne 

kino gangsterskie, ale także subtelny melodramat i społeczną panoramę modernizujących się, współ-

czesnych Chin.

NAGRODY | Cannes 2018 – nominacja do Złotej Palmy





AAFF KIDS
Niesforny Bram | reż. Anna van der Heide | 2012 | Holandia 

dubbing

wiek | klasy 0–3 

miejsce | audytorium

czas | 83 min + 40 min 

bilet | 1 zł, sprzedaż tylko w kasie ECS

szkoły | rezerwacja miejsc: www.ecs.gda.pl/Formularz

22 października | poniedziałek | godz. 10.00

2 6            2 7   

Bram jest wyjątkowo ciekawskim chłopcem. Nie może usiedzieć w miejscu i ma głowę pełną 

pomysłów. Okazuje się, że aklimatyzacja w szkole przysparza wielu zabawnych nieporozumień… 

Po seansie zapraszamy dzieci na zabawy ruchowe w sali kinowej, inspirowane metodami jednego 

z nauczycieli niesfornego Brama.

PARTNER | Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty





Obcy w sieci
Nicole Nielsen Horanyi | produkcja: Dania | 2017 | dokument | 1 godz. 44 minreż. 

język filmu: duński + napisy po polsku

22 października | poniedziałek | godz. 18.00

2 8             2 9

Jak dobrze znamy osoby, z którymi wchodzimy w intymne relacje? Czy łatwo dalibyśmy się oszukać? 

Jak wiele można zagrać?

Tak mogłaby wyglądać współczesna bajka: Amanda, samotna matka mieszkająca z córką na przed-

mieściach Kopenhagi, poznaje na Facebooku miłego i inteligentnego mężczyznę. Casper przedstawia 

się jako adwokat pracujący u swojego ojca. Szybko jednak okazuje się, że jest znacznie zamoż-

niejszy, niż początkowo się wydawało. Para zakochuje się w sobie, Casper wprowadza się do Amandy 

i zdaje się mieć wobec niej znacznie poważniejsze zamiary. Niestety, w przeciwieństwie do bajek 

prawda okazuje się dużo bardziej skomplikowana...

Historię romansu poznajemy w przewrotny formalnie sposób. W filmie Amanda gra samą siebie, 

odtwarzając wydarzenia, które zaszły kilka lat wcześniej. Towarzyszy jej aktor niezwykle podobny 

do realnego Caspra oraz świadkowie minionych zdarzeń. Rekonstruowana historia jest jednak 

wielokrotnie przerywana pytaniami reżyserki i dopowiedzeniami uczestników wydarzeń, które 

uzupełniają proces psychodramy.





22 października | poniedziałek | godz. 20.00

3 0            3 1   

Sny wędrownych ptaków
reż. Cristina Gallego, Ciro Guerra | produkcja: Kolumbia, Dania, Meksyk | 2018 | dramat | 

2 godz. 5 min

języki filmu: hiszpański, angielski, wayuu + napisy po polsku

K – film konkursowy

Film noir, kino gangsterskie, grecka tragedia, zmiksowane z westernem i opowieścią w stylu Gabriela 

Garcíi Márqueza? Dwoje kolumbijskich twórców – znanych m.in. z filmu W objęciach węża – wy-

próbowuje granice gatunków filmowych, aby opowiedzieć o gorących narkotykowych czasach 

w Kolumbii lat 70. XX wieku. 

Rodzina z rdzennego plemienia Wayuu zostaje wplątana w kwitnący biznes – handel marihuaną z ame-

rykańskimi hippisami. Kiedy rywalizują chciwość, pasja i honor, rozpętuje się bratobójcza walka, 

której stawką staje się dziedzictwo przodków, a nawet życie ich spadkobierców.

NAGRODY | Cannes 2018 – udział w konkursie Quinzaine des Réalisateurs

SEANS DRUGIEJ SZANSY | 28 października | niedziela | godz. 18.00



ROZMOWA PO FILMIE

Marcin Popkiewicz | Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami 

gospodarki z energią, zasobami i środowiskiem. Autor bestsellerów Świat na rozdrożu (2012) i Re-

wolucja energetyczna. Ale po co? (2015). Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. 

Agata Skrzypczyk | Specjalistka z zakresu światowych rynków odnawialnych źródeł energii i zrów-

noważonej gospodarki odpadowej. Od wielu lat konsultuje oraz prowadzi projekty inwestycyjne 

związane z OZE oraz zarządzaniem odpadami, nie tylko w Polsce, ale i w Ameryce Łacińskiej, Kanadzie 

oraz Holandii. Działa na rzecz szerzenia wiedzy i świadomości ekologicznej.

Marcin Gerwin | Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji. Współzałożyciel Sopoc-

kiej Inicjatywy Rozwojowej, publicysta Krytyki Politycznej.



23 października | wtorek | godz. 18.00

3 2            3 3   

Znikająca wyspa
reż. Matthieu Rytz | produkcja: Kanada | 2018 | dokument | 1 godz. 18 min

języki filmu: angielski, kiribati + napisy po polsku

Kiribati – państwo wyspiarskie położone na Oceanie Spokojnym, liczące ok. 100 tys. mieszkańców – 

może zniknąć pod wodą w najbliższych dziesięcioleciach. To jedno z najodleglejszych miejsc na Ziemi 

jest jednym z pierwszych, które musi stawić czoła istotnemu zagrożeniu naszych czasów – pod-

niesieniu się poziomu wody.

Prezydent Kiribati, Anote Tong, za wszelką cenę próbuje znaleźć sposób na ochronę ziemi i narodu. 

Szuka bezpiecznego portu poza granicami kraju, prowadząc w tej sprawie międzynarodowe nego-

cjacje. Próbuje uzmysłowić światowej opinii publicznej, że z powodu ocieplenia klimatu i podniesienia 

poziomu mórz jego ojczyzna wkrótce zniknie. A jeśli tak się stanie, to inne, podobnie położone kraje 

czeka taki sam los.

W tle aktywnej polityki Tonga młoda matka sześciorga dzieci walczy o przeprowadzkę swojej 

rodziny do Nowej Zelandii. Okazuje się jednak, że stawką jest już nie tylko jej przetrwanie, lecz 

również los całego ludu Kiribati i jego liczącej 4 tys. lat kultury.

NAGRODY | Sundance 2018 – udział w konkursie na najlepszy zagraniczny film dokumentalny





23 października | wtorek | godz. 20.00

3 4            3 5   

W kręgu przemocy
reż. Gilles Bourdos | produkcja: Francja, Belgia | 2018 | dramat | 1 godz. 45 min

język filmu: francuski + napisy po polsku

Życie często nie układa się tak, jakbyśmy tego chcieli – przekonują się o tym na własnej skórze boha-

terowie tego pulsującego emocjami filmu. Narracja przeplata trzy historie rodzin wstrząsanych 

miłością i przemocą.

Pierwsza z nich opowiada o nocy poślubnej Josephine i Tomasa, podczas której ujawniają się pierwsze 

pęknięcia w ich z pozoru idealnym związku.

W drugim epizodzie towarzyszymy ciężarnej Melanie, chcącej w trakcie długiej i coraz bardziej 

nerwowej rozmowy telefonicznej przedstawić ojcu swojego partnera zupełnie niepasującego do wy-

obrażenia o idealnym zięciu.

Widzowie poznają także Anthony’ego, którego w takim samym stopniu absorbuje nieszczęśliwa 

miłość, jak i zachowująca się coraz dziwniej matka.

NAGRODY | Wenecja 2017 – udział w sekcji Orizzonti





AAFF KIDS
Storm. Opowieść o odwadze | reż. Dennis Bots | 2017 | Holandia  

dubbing

wiek | klasy 4–6 

miejsce | audytorium

czas | 100 min + 40 min 

bilet | 1 zł, sprzedaż tylko w kasie ECS

szkoły | rezerwacja miejsc: www.ecs.gda.pl/Formularz

24 października | środa | godz. 10.00

3 6            3 7   

Średniowieczne miasteczko, w którym żyje 12-letni Storm, skrywa wiele tajemnic. Jedną z nich 

jest list, o którym wciąż szepczą dorośli. Chłopiec chce dowiedzieć się więcej. Ciekawość popchnie 

go w stronę wielkiej przygody. Storm. Opowieść o odwadze to historia osadzona w XVI-wiecznych 

realiach, gdy Marcin Luter ogłasza swoje tezy, a w Kościele katolickim dochodzi do rozłamu.

Po seansie zapraszamy dzieci na warsztaty w formie dyskusji, podczas których spróbujemy spoj-

rzeć na film z innej strony niż tradycyjnie.

PARTNER | Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty





24 października | środa | godz. 18.00

3 8            3 9   

Ostatni dzwonek
reż. Sébastien Marnier | produkcja: Francja | 2018 | dramat | 1 godz. 34 min

język filmu: francuski + napisy po polsku

PREMIERA POLSKA

Nauczyciel rzuca się z okna na oczach przerażonych uczniów. Sześcioro licealistów wydaje się nie 

przejmować tragedią. Pierre, nauczyciel zastępczy, dostrzega jednak wrogie zachowania tej zwartej 

grupy. Wydaje się, że uczniowie mają tajemniczy plan. Pierre zaczyna popadać w obsesję, szybko 

dając się wciągnąć w ich grę. Jego życie zmienia się w koszmar... 

Marnier opowiada uniwersalną historię o szkole, o zerwanej relacji dorosłych z dziećmi, nauczycieli 

z uczniami. Osadza ją jednak w konkretnych realiach – obserwujemy młodych ludzi we współczesnej 

Francji, wstrząsanej aktami terroru. Ich spojrzenie na świat jest wyraziste i pesymistyczne. Pokolenie, 

które portretuje reżyser, żyje w chaosie. Mają wyobrażenie, jak może wyglądać koniec świata.

NAGRODY | Wenecja 2018 – udział w sekcji Sconfini





24 października | środa | godz. 20.00

4 0            4 1   

Szczęśliwy Lazzaro
reż. Alice Rohrwacher | produkcja: Francja, Niemcy, Szwajcaria, Włochy | 2018 | fabuła | 

2 godz. 5 min

język filmu: włoski + napisy po polsku

Tytułowy Lazzaro jest mieszkańcem zapomnianej przez Boga i ludzi sycylijskiej wsi, bezlitośnie eks-

ploatowanej przez baronową Alfonsinę de Lunę i jej ekonoma. Nieznający ironii, występku ani fałszu 

chłopak jest wcieleniem najszlachetniejszej dobroci, przez wszystkich uznawanej jednak za zwykłą 

głupotę. Kiedy więc Lazzaro udzieli schronienia znudzonemu synowi arystokratki, ten postanowi 

dla zabawy wykorzystać naiwność wieśniaka.

Posługując się konwencją włoskiego neorealizmu, Alice Rohrwacher proponuje widzom współczesną 

filmową baśń o świętości. Przeradzająca się stopniowo w przenikliwą diagnozę społeczno-polityczną 

opowieść skrywa zarazem niepokojącą historię ostatnich 50 lat rozwoju społeczeństwa.

NAGRODY | Wenecja 2018 – Złota Palma za scenariusz





25 października | czwartek | godz. 16.00

4 2            4 3  

KIEŚLOWSKI. ZBLIŻENIE 

WSTĘP WOLNY

16.00 | mediateka (1 piętro)

DOKUMENTY KRÓTKOMETRAŻOWE

Gadające głowy | reż. Krzysztof Kieślowski | 1980 | dokument | 14 min

Siedem kobiet w różnym wieku | reż. Krzysztof Kieślowski | 1978 | dokument | 16 min  

16.30 | biblioteka (1 piętro)

SPOTKANIE AUTORSKIE

Spotkanie z Katarzyną Surmiak-Domańską – reportażystką, współpracującą jako wykładowczyni 

i tutorka z Polską Szkołą Reportażu – autorką biografii Krzysztofa Kieślowskiego – Kieślowski. 

Zbliżenie

moderator | Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy i publicysta

Kieślowski. Zbliżenie – biografia twórcy m.in. Przypadku, Dekalogu, Podwójnego życia Weroniki i Trzech 

kolorów miała premierę 19 września. Z historią życia Krzysztofa Kieślowskiego, jego twórczością 

i legendą mierzy się Katarzyna Surmiak-Domańska, reporterka, autorka m.in. głośnych książek 

Mokradełko i Ku Klux Klan: Tu mieszka miłość.

– Pisałam tę biografię jak reportaż. Reportaż powinien być o czymś więcej niż o tym, o czym jest. 

Mam nadzieję, że ta książka nie jest tylko o Kieślowskim, że historia jego życia i jego niezwykłej 

kariery okaże się w jakiś sposób bliska także czytelnikom, którzy nie są fanami jego filmów, a może 

w ogóle nie interesują się kinem – mówi autorka.

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK

W trakcie spotkania będzie można nabyć w promocyjnej cenie książkę Kieślowski. Zbliżenie. 

Płatność tylko gotówką.



ROZMOWA PO FILMIE

dr Julita Czernecka | Socjolożka, coach, trenerka umiejętności psychospołecznych, specjalistka 

w zakresie wizerunku. Prowadzi badania, wykłady i warsztaty oraz szkolenia w obszarze tematyki 

dotyczącej związków i miłości, singli, funkcjonowania kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia 

społecznego.

dr Tomasz Grzyb | Psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się technikami wpływu 

społecznego. Interesuje się metodologią badań, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę 

naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, 

manipulacji i perswazji. 

Vanessa Szymikowska | Socjolożka, feministka, aktywistka. Działa w gdańskim oddziale Amnesty 

International i Vivie! A także w Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt, Stowarzyszeniu 

Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom. Czynnie protestuje w ważnych sprawach. 

Dorota Brzezińska | Specjalistka ds. animacji społecznej w Europejskim Centrum Solidarności, 

koordynatorka projektów z zakresu edukacji kulturalnej i integracji społecznej. 



25 października | czwartek | godz. 18.00

4 4            4 5

Singielki
reż. Ariadna Relea, Mariona Guiu | produkcja: Hiszpania, Turcja | 2017 | dokument | 

1 godz. 20 min

języki filmu: angielski, chiński, hiszpański, turecki + napisy po polsku

Bratnia dusza, partner, chłopak, mąż – każda z bohaterek inaczej definiuje przedmiot swoich po-

szukiwań. Pochodzą z różnych krajów, skończyły 30 lat, są wykształcone i atrakcyjne. Pomimo 

regularnego korzystania z serwisów randkowych i innych, bardziej tradycyjnych form kojarzenia par 

nie są w stanie zbudować długotrwałej relacji. 

Pytania się mnożą. Czy winne są same kobiety, czy też winą obarcza je społeczeństwo? Dlaczego 

kobiety nie mogą znaleźć partnera? A może: dlaczego w ogóle muszą go szukać? Czy szukają 

mężczyzny, który jeszcze/już nie istnieje? Czy to mężczyźni poszukują kobiet, które już przestały 

istnieć?

Reżyserki filmu wyruszają w drogę, by przyjrzeć się współczesnym singielkom. Przez cztery lata 

śledzą ich losy, wpisując je w kontekst różnorodnych systemów, ale też próbując umocować je 

w ponadnarodowych przemianach społecznych. Indywidualne cechy, oczekiwania, demografia, 

wykształcenie, emancypacja, feminizm, opresyjność państwa, wiek, kryzys męskości – te i wiele 

innych czynników dekonstruują koncepcję wielkiej romantycznej miłości. Czy ktoś jeszcze wierzy 

w księcia na białym koniu?





25 października | czwartek | godz. 20.00

4 6            4 7

Obnażeni
reż. Jaron Szani | produkcja: Izrael, Niemcy | 2018 | dramat | 1 godz. 59 min

język filmu: hebrajski + napisy po polsku

K – film konkursowy 

Alice odniosła niedawno sukces w świecie literackim. Mimo satysfakcji odczuwa coraz większy 

niepokój – dręczą ją mroczne wspomnienia nieudanego związku. Po drugiej stronie ulicy mieszka 

nastoletni Ziv, marzący o karierze muzycznej. Jednak obowiązek służby wojskowej przekreśla plany 

i pozbawia niewinności, brutalnie narzucając dorosłość. Przypadkowy telefon od sąsiadki umożliwia 

mu ponownie zaczerpnąć ze źródła nastoletnich fantazji. 

W role Alice i Ziva wcielili się nieprofesjonalni aktorzy: Laliv Sivan – artystka filmowa i Bar Gottfried – 

student dyrygentury i gry na gitarze. Zdjęcia do filmu trwały rok, w trakcie którego aktorzy żyli 

egzystencją swoich bohaterów. Filmem Obnażeni (Stripped), zacierającym granice pomiędzy fabułą 

a dokumentem, izraelski reżyser inauguruje swoją trylogię o miłości.

NAGRODY | Wenecja 2018 – udział w sekcji Orizzonti

SPOTKANIE Z REŻYSEREM

Jaron Szani | Izraelski reżyser i scenarzysta filmowy. Ukończył Wydział Filmu i Telewizji na Uniwer-

sytecie w Tel Awiwie. Zrealizował wiele filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, w tym także 

w technologii 3D. W pełnym metrażu debiutował w nakręconym wspólnie ze Scandarem Copti 

obrazem Ajami (2009), który był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

SEANS DRUGIEJ SZANSY | 28 października | niedziela | godz. 20.00





26 października | piątek | godz. 15.00
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KOBIETY W FILMIE. KANADYJSKA PERSPEKTYWA

15.00 | sala wystaw czasowych

DEBATA

KOBIETY W FILMIE. KANADYJSKA PERSPEKTYWA

goście | Ingrid Veninger – kanadyjska producentka i reżyserka, Tom McSorley – dyrektor

Kanadyjskiego Instytutu Filmowego, krytyk filmowy i naukowiec

moderator | Tomasz Żółtowski

16.00 | sala wystaw czasowych

SEANS

Porcupine Lake | reż. Ingrid Veninger | produkcja: Kanada | 2017 | fabuła | 1 godz. 25 min

język filmu: angielski + napisy po polsku 

SPOTKANIE Z REŻYSERKĄ

W Polsce w 1918 roku, a w Kanadzie rok później przyznano kobietom prawa wyborcze. Zapraszamy 

do rozmowy o portretach kobiet w kanadyjskim kinie i projekcję filmową. Porcupine Lake to opowieść 

o odwadze i sekretnym życiu dziewcząt podczas gorącego i mglistego lata, kiedy dorosłość jeszcze 

nie nadeszła, ale dzieciństwo szybko znika. Akcja toczy się w północnym Ontario.

Projekt realizują: Fundacja Edukacja.Kultura.Sztuka, Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Filmowej 

i Europejskie Centrum Solidarności.

Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Kanady w Warszawie.

UWAGA! Debata będzie prowadzona w języku angielskim, ale zapewniamy tłumaczenie. 

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE 

WSTĘP WOLNY



ROZMOWA PO FILMIE

Paulina Siegień | Etnografka, filolożka, publicystka i tłumaczka. Absolwentka Studium Europy 

Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim, dokto-

rantka na Wydziale Filologicznym UG. Na łamach trójmiejskiej „Gazety Wyborczej” pisze o obwodzie 

kaliningradzkim.

dr Jacek Kołtan | Filozof i politolog. W badaniach zajmował się m.in. przeobrażeniami współczesnej 

tożsamości podmiotu, pojęciem dizajnu społecznego, ideą solidarności, nowymi ruchami społecznymi 

i kulturą polityczną. Interesuje się rozwojem współczesnej teorii społecznej, hermeneutyką, antro-

pologią i fenomenologią. Zastępca dyrektora ECS ds. naukowych.



26 października | piątek | godz. 18.00
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Czerwona dusza
reż. Jessica Gorter | produkcja: Holandia | 2017 | dokument | 1 godz. 30 min

język filmu: rosyjski + napisy po polsku

Czy Stalin był wielkim przywódcą, który uczynił z Rosji supermocarstwo? A może raczej bezwzględ-

nym dyktatorem, odpowiedzialnym za śmierć milionów niewinnych ludzi? Dlaczego tak wielu Rosjan 

broni dziś Stalina, uznając go za wielkiego bohatera?

W filmie zwykli Rosjanie, zarówno młodzi, jak i starzy, otwarcie opowiadają o traumach zako-

rzenionych w brutalnej historii swego kraju. Ból przeplata się w tych opowieściach z dumą, a nostal-

giczne historie o państwie kwitnącym w komunizmie kontrastują z bolesnymi wspomnieniami 

głodu, przemocy i zdrady. Nierzadko ta sprzeczność wyrażana jest przez jedną osobę... 

W społeczeństwie rosyjskim rośnie dziś popularność Józefa Stalina i pragnienie poczucia jedności 

narodowej. Film pokazuje, jak radziecka przeszłość odcisnęła swoje piętno na historii Rosji, a także, 

jak aktualizuje się w postawach współczesnych mieszkańców tego kraju.





26 października | piątek | godz. 20.00
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Ayka
reż. Siergiej Dworcewoj | produkcja: Niemcy, Polska, Rosja, Kazachstan | 2018 | 

dramat | 1 godz. 40 min

języki filmu: rosyjski, kirgiski + napisy po polsku

K – film konkursowy 

Ayka właśnie urodziła. Nie stać jej na wychowanie dziecka: nie ma pracy ani domu, wierzyciele 

czekają na spłatę długów. Ten film będzie bolał. 

NAGRODY | Cannes 2018 – Złota Palma dla najlepszej aktorki, Samal Esljamovej

SPOTKANIE Z REŻYSEREM

Siergiej Dworcewoj | Rosyjski reżyser i producent filmowy pochodzący z Kazachstanu. Rozpoczął 

studia filmowe, jednocześnie pracując jako inżynier lotnictwa (1990). Jego fabularny debiut – film 

Tulpan został uznany za najlepszy film w programie specjalnym w Cannes 2008. Otrzymał także 

m.in. nagrody na festiwalach w Karlowych Warach, Zurichu, Tokio i Londynie, zaś polska operatorka 

filmu Jolanta Dylewska zdobyła Asian Film Award, nazywaną azjatyckim Oscarem, w kategorii naj-

lepsze zdjęcia. Reżyser nagradzany na festiwalach, m.in.: w Krakowie, Amsterdamie, Petersburgu.

PREMIERA POLSKA





27 października | sobota | godz. 15.00
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Matka Boska. Polaków portret własny
reż. Jacek Wasilewski, Adam Bortnowski | produkcja: Polska | 2018 | dokument | 50 min

język filmu: polski

Opowieść zaczyna się w Licheniu, gdzie wzniesiono – niemalże w polu, pośrodku polskiej wsi – 

jeden z największych kościołów Europy. W filmie duchowni i naukowcy starają się z różnych per-

spektyw spojrzeć na sposób, w jaki Polacy przy pomocy Maryi tworzą swój portret.

 

To film o poczuciu wyjątkowości narodu, który został wybrany przez Matkę Boską. Nie jest jednak 

jasne, czego dotyczy jego szczególna misja. To też specyficzna opowieść o narodzie, który od wieków 

był budowany w kontrze do wszystkiego, co nie jest męskie i waleczne. Pod znakiem postaci Matki, 

opiekuńczej i kobiecej, tworzy się męska opowieść o walce i obronie, którą opowiadają sobie sa-

mym mężczyźni.

SPOTKANIE Z REŻYSEREM

Jacek Wasilewski | Medioznawca, doktor habilitowany nauk politycznych, dziennikarz, pisarz. 

Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Gender 

Studies UW oraz Scenariopisarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Te-

atralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której 

celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych. Członek Komisji Żywego 

Słowa Rady Języka Polskiego. Był dyrektorem Szkoły Retoryki SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej), prowadził gościnnie zajęcia z komunikacji publicznej i w zakresie kształtowania wi-

zerunku na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracował z Krajową Szkołą 

Sędziów i Prokuratorów w zakresie przygotowania środowiska prawniczego do komunikacji me-

dialnej i dotyczącej wizerunku instytucji państwa.





27 października | sobota | godz. 18.00
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High Life
reż. Claire Denis | produkcja: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, USA | 2018 | fabuła | 

1 godz. 50 min

język filmu: angielski + napisy po polsku

GALA WRĘCZENIA NAGRODY PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

DLA NAJLEPSZEGO FILMU AAFF 2018

Gdzieś w odległej galaktyce, poza naszym Układem Słonecznym. Monte (Robert Pattinson) wycho-

wuje swoją córeczkę Willow na pokładzie statku kosmicznego, w całkowitej izolacji. Stał się ojcem 

wbrew własnej woli – pobrano jego spermę i użyto jej do inseminacji Boyse (Mia Goth, znana m.in. z dru-

giej części Nimfomanki Larsa von Triera). Kiedyś byli częścią załogi byłych więźniów i skazańców, 

których wysłano niczym króliki doświadczalne w kosmos, aby odnaleźli czarną dziurę najbliższą 

Ziemi. Teraz, po latach, na pokładzie pozostał sam Monte i jego córka. 

High Life to pierwszy anglojęzyczny film francuskiej reżyserki Claire Denis (Czekolada, Isabelle i męż-

czyźni). Wystąpiła w nim plejada gwiazd: od Roberta Pattinsona przez Juliette Binoche, Mię Goth, 

André Benjamina (połowa duetu muzycznego OutKast) aż po Agatę Buzek. „Guardian” nazywa 

High Life „orgazmicznym cudem z Robertem Pattinsonem”. 

NAGRODY | MFF w San Sebastián (2018) – Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej 

(FIPRESCI) Claire Denis



OGRÓD POWOLNOŚCI

Banda Nella Nebbia 

Autorski projekt litewskiego basisty i kompozytora Justinasa Važnevičiusa. Ośmioosobowa polsko-litewsko-węgierska 

orkiestra, nawiązując do tradycyjnej muzyki polskiej, litewskiej i klezmerskiej, jednocześnie czerpie z jazzu i rocka. 

Niezwykła energia i eklektyzm muzyczny tej grupy przywodzi na myśl dokonania Franka Zappy czy Johna Zorna.

SKŁAD

Peter Somos (perkusja) 

Mateusz Szemraj (oud, cymbały) 

Konstanty Szemraj (mandolina) 

Bogusław Michałowski (tuba) 

Bartłomiej Łupiński (puzon) 

Tomasz Stawiecki (saksofon tenorowy, klarnet sopranowy, klarnet basowy)

Piotr Krukowski (trąbka)

Justinas Važnevičius (bas)

27 października | sobota | 21.00–22.30 
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ZOOM NA WOLNOŚĆ 

28 października | niedziela | 12.00 

Zaprezentujemy sześć filmów animowanych, które powstały podczas cyklu warsztatów animacji poklatkowej ZOOM 
NA WOLNOŚĆ. Każdy z nich opowiada o życiu inspirującego człowieka, który w szczególny sposób zaznaczył swój ślad 
na kartach naszej historii. Uczestnicy warsztatów – młodzież z Trójmiasta, ale także dzieci z ośrodka dla uchodźców 
w Grupie pod Grudziądzem oraz młodociani i dorośli z Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce – tworzyli autorskie 
scenariusze i storyboardy (scenopisy obrazkowe), pracowali nad scenografią, udźwiękowieniem, by wreszcie stworzyć 
film. 
– Każdy etap powstawania filmu zbliżał nas do wybranej postaci. Była to nie tylko wspaniała zabawa, ale także do-
skonała lekcja wartości, którą reprezentowali sobą tacy ludzie, jak Simona Kossak, Marek Kamiński czy Maria Skło-
dowska-Curie – mówi Agnieszka Balkus, absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, ekspertka w sztuce animacji 
poklatkowej, prowadząca razem z Anią Oparkowską warsztaty.
W czwartej edycji warsztatów ZOOM NA WOLNOŚĆ wzięły udział 62 osoby.



OGRÓD POWOLNOŚCI

DLA DZIECI I RODZICÓW

Jerz Igor 

Niepowtarzalny na polskiej scenie muzycznej projekt skierowany do dzieci. Piosenki zespołu 

nawiązują do najlepszych wzorców, jak choćby duet autorski Wasowski – Przybora. Muzycy 

dodatkowo mają dar pozyskiwania uwagi młodych słuchaczy, wytwarzając podczas koncertów 

niezwykle ciepłą i spokojną atmosferę.

SKŁAD

Jerzy Rogiewicz i Igor Nikoforow (śpiew, fortepian, syntezatory, bębny, perkusja, gitara, 

gitara basowa)

Tomasz Duda (klarnet, flet)

Tomasz Dworakowski (puzon) 

Maurycy Idzikowski (trąbka) 

Karolina Rec (wiolonczela)

28 października | niedziela | 13.30–15.00 
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28 października | niedziela | godz. 15.00

Dom nad morzem
reż. Robert Guédiguian | produkcja: Francja | 2017 | dramat | 1 godz. 47 min

języki filmu: francuski, arabski + napisy po polsku

Malownicza zatoka Méjean w pobliżu Marsylii. W pięknym domu nad morzem Maurice doznaje 

poważnego udaru, który ograniczy jego kontakt ze światem. Zmiany są nieodwracalne. Tragiczne 

wydarzenie staje się jednak okazją do spotkania całej rodziny. 

Na miejsce przyjeżdżają dzieci chorego – aktorka Angela, pisarz Joseph i właściciel restauracji Ar-

mand. Przed laty wspólnie spędzali święta i łowili ryby, dziś cieszą się dobrobytem i stresują 

biznesowymi niepowodzeniami. Upływ czasu ograniczył ich relacje do tego stopnia, że czują się 

nieswojo w swoim towarzystwie. Wizyta staje się przyczynkiem do tego, aby zastanowili się nad 

tym, dokąd zaszli, kim się stali oraz co odziedziczyli. 

Kameralną opowieść o rodzinie, prowadzoną momentami w stylu Woody’ego Allena i Érica Roh-

mera, można odczytać w szerszym kontekście – jako metaforę całego europejskiego społeczeństwa.

NAGRODY | Wenecja 2017 – nominacja do Złotego Lwa

6 2            6 3



28 października | niedziela | godz. 18.00

Sny wędrownych ptaków 

SEANS DRUGIEJ SZANSY

→ s. 31

  K – film konkursowy 

28 października | niedziela | godz. 20.00

Obnażeni

SPOTKANIE Z REŻYSEREM

SEANS DRUGIEJ SZANSY

→ s. 47

  K – film konkursowy 
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AAFF MagaZIN

Dobrze znana widzom AAFF Jednodniówka w tym roku ustąpiła miejsca 

następcy – AAFF MagaZIN! 

Studentki i studenci wiedzy o filmie, rysowniczki, pasjonaci grafiki i de-

signu połączyli siły, spotykając się na warsztatach z graficzką Anią Wit-

kowską oraz filmoznawczyniami Pauliną Pohl i Krystyną Weiher-Sitkiewicz. 

Wykorzystując różne techniki artystyczne i dziennikarskie, stworzyli zin 

komentujący tegoroczną edycję festiwalu.

Zapraszamy do lektury!



T WA R Z E  A A F F 2 0 1 8

Au t o r k ą s e s j i fo t o g r a f i c z n e j j e s t Re n a t a D ą b ro w s k a





Najczęściej rezygnuje z przyjemności, żeby zrobić to, co ważne, potrzebne, konieczne, choć wła-

ściwie granice między pracą a pasją nieustannie się zacierają. Marzy, żeby doba była dwa razy dłuższa. 

Dla higieny stara się przynajmniej pół godziny dziennie zarezerwować dla siebie – poczytać książkę 

(nie służbową), poleżeć w wannie czy porozmawiać z przyjaciółmi. Lubi podróżować, ale też szybko 

wypoczywa – wystarczy weekend, ale gdy zdarza się cały wolny, to luksus. Mówi, że nie jest ty-

pową matką Polką, bywa, że syn woła od progu: „Dziś znowu nie ma nic do jedzenia?”. Starała się 

jednak nauczyć go otwartości na innych ludzi, żeby akceptował ich takimi, jacy są, oraz wrażliwości 

wobec kobiet, ludzi, środowiska, świata. Wierzy, że uda mu się przeżyć życie, nie krzywdząc siebie 

i innych.

Vanessa Szymikowska – matka, feministka, z wykształcenia socjolożka, z wyboru aktywistka. Działa 

w gdańskim oddziale Amnesty International i Vivie! A także w Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz 

Zwierząt, Stowarzyszeniu Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom. Uczestniczka polskich Biegów na rzecz 

Ziemi. Czynnie protestuje w ważnych sprawach, kiedy trzeba – na ulicy. Od lat interesuje się kulturą 

rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Uczy się gry na djembe (afrykańskim bębnie). 

Gdyby trzeba było z czegoś zrezygnować…

– Sama sobie zadałam niedawno to pytanie, która z aktywności jest dla mnie najważniejsza? Nigdy 

nie zrezygnowałabym z Amnesty. Od nich zaczęłam aktywność obywatelską i przy nich została-

bym, jest uniwersalna, walczy o prawa wszystkich ludzi. W grupie panuje wspaniała atmosfera, jest 

bezpiecznie i komfortowo – mówi Vanessa. – Lubię współpracować z ludźmi z Amnesty, robimy 

rzeczy dobre i ważne dla całego świata.

I to jest właśnie zdaniem Vanessy Szymikowskiej wolność: możliwość wyboru.

WOLNOŚĆ 
TO DLA MNIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU
Vanessa Szymikowska 
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Po plakacie W SAMO POŁUDNIE Tomasza Sarneckiego, z czasów wygranych przez opozycję 

pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów (1989), i PAPIEROSY SĄ DO DUPY Andrzeja 

Pągowskiego, najbardziej rozpoznawalnym plakacie antynikotynowym w Polsce (1994), ten jest 

trzeci – słowo KONSTYTUCJA rozpisane w równym rytmie, którego sylaby TY i JA ubrano w barwy 

narodowe. Plakat Luki Rayskiego stał się ikoną obywatelskiego sprzeciwu kilkunastu ostatnich 

miesięcy. 

KONSTYTUCJA to pokłosie projektu Demokracja Ilustrowana, do którego polskich ilustratorów 

zaprosili Marianna Grzywaczewska i Edgar Bąk, prywatnie małżeństwo. Czym jest demokracja? Co 

to znaczy być obywatelem? Jak narysować nowoczesny patriotyzm? – to fundamentalne pytania. 

Ilustratorzy odpowiadali bardzo osobiście, jeden poważnie, inny ironicznie czy abstrakcyjnie. 

Sam Edgar Bąk również jest grafikiem. Prowadzi studio, projektuje zarówno rozległe systemy iden-

tyfikacji wizualnej, jak i plakaty czy okładki płyt. Pracuje w poznańskiej School of Form, prowadzi też 

warsztaty i wykłady o projektowaniu w kraju i za granicą, m.in. w Japonii i Izraelu. Jest laureatem 

wielu nagród, również za ilustracje dla dzieci i projekty książek. 

Mówi o sobie, że jest wyznawcą równości na wszystkich polach.

– Wolność musi oznaczać, że wszyscy mamy zapewnione równe prawa – mówi. – Moja żona nie 

doświadczyła przemocy fizycznej czy ekonomicznej, ale wiem, że doświadcza ich wiele innych kobiet. 

Moja córka jest zdrowa, ale wiem, jak trudno jest być w Polsce rodzicem dziecka niepełnospraw-

nego. To wystarczy, żeby upominać się w imię wolności o równe prawa innych. 

WOLNOŚĆ… POD WARUNKIEM, ŻE ZAPEWNIONE SĄ 
PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA
Edgar Bąk 
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Janina, pseudonim „Myszka”, była 14-letnim dzieckiem, kiedy poszła na wojnę. I jak sama mówi, 

w jednej chwili stała się dorosła. Bomba trafiła w tymczasowy szpital.

– Obok mnie leżały 33 trupy, ja przeżyłam. Od tego dramatycznego dnia nie opuszcza mnie myśl – 

nigdy więcej wojny. Hołduję zasadzie: rozwaga przede wszystkim, mam robić to, do czego jestem 

przygotowana i co jest moim obowiązkiem – mówi prof. Janina Suchorzewska, lekarz anestezjolog, 

łączniczka w Powstaniu Warszawskim. 

W Grudniu ’70, kiedy władza kazała strzelać do robotników, przez osiem dni nie opuściła szpitala. 

– Budynek partii się palił, a myśmy pojechali po rannych leżących na ulicy. Demonstranci myśleli, 

że to zomowcy przebrani w białe fartuchy i że będą do nich strzelać. Zrobiło to na mnie bardzo duże 

wrażenie – wspomina prof. Janina Suchorzewska. W kilka godzin w Szpitalu Klinicznym Akademii 

Medycznej przy ulicy Dębinki przyjęto 364 rannych.

W stanie wojennym ochraniała opozycjonistów zagrożonych aresztowaniem. 

Od lat prof. Janina Suchorzewska propaguje humanizację medycyny. Twierdzi, że dramatem jest 

zbiurokratyzowanie relacji lekarz – pacjent. Brakuje rozmowy i zrozumienia, czyli tego, co jest tak 

ważne w tej relacji, co buduje wzajemne zaufanie, a nie jest zależne od ilości pieniędzy w systemie. 

Nie ukrywa, że jest pełna rozczarowań.

– Potrzebna jest wspólnota, tak wiele rzeczy nas łączy. Historia, tradycja, wywalczona wolność. Co 

się stało z jednością? W czasie wojny, w komunie, byliśmy w grupach jednoczących się wokół 

wspólnej sprawy. Dziś ludzie żyją obok siebie i nie czują wspólnoty. Jesteśmy skłóceni, nie umiemy 

rozmawiać, nie akceptujemy inności. Gdzie się podziała idea dobra wspólnego, czy zabiegać mamy 

tylko o dobro „moje”, „twoje”, indywidualne? – zastanawia się prof. Janina Suchorzewska. – 

Wolność toruje drogę do budowania dobra wspólnego, dobra wokół nas. Trzeba mówić młodym, 

czym jest wolność, nawet jeśli nie mogą zrozumieć, że to największa wartość. 

WOLNOŚĆ TO ŻYCIE WEDŁUG WŁASNYCH WARTOŚCI 
I DOKONYWANYCH ZGODNIE Z NIMI WYBORÓW
Janina Suchorzewska 
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Czy da się dyskryminować większość? – Katarzyna Chroboczek, wówczas uczennica liceum w Tczewie, 

feministka, w 2017 roku współmoderowała w ECS panel w ramach corocznego FORUM MŁODYCH. 

Sama ponad wszystkie wartości ceni równość.

Pochodzi z miejscowości pod Tczewem, gdzie mieszka nie więcej niż 300 osób i wszyscy się znają. 

Ma to swoje dobre i złe strony. 

– Mała miejscowość daje poczucie przynależności. Mały świat, gdzie wszyscy się znają, gwarantuje 

bezpieczeństwo i poczucie spokoju – opowiada Kasia. – Z drugiej strony tradycyjne poglądy wyzna-

wane w małych społecznościach mogą być dla ludzi ograniczające. 

Ścięła włosy na króciutko, gdy była jeszcze niepełnoletnim dzieckiem, świadomie zakładając, że może 

się to spotkać z nieakceptacją. Nic takiego jednak się nie stało, nigdy w swojej rodzinnej miejsco-

wości nie poczuła się inna czy gorsza.

Poczucia braku przynależności i zrozumienia doświadczyła za to w liceum.

– To oczywiste, że każdy ma swoje poglądy, mam do tego wielki szacunek. Źle się jednak dzieje, gdy 

ktokolwiek czuje się niekomfortowo dlatego, że spotyka go napastliwość – Kasia wspomina czarny 

protest, kiedy młodzi ludzie o innych poglądach, ubrani na biało, przy akceptacji i entuzjazmie 

części nauczycieli rozdawali naklejki pro-life albo osoby z samorządu ostentacyjnie fotografowały 

się z kartką o treści: Nie jestem feministką, jestem kobietą. – Kolor ubrania różni się w wydźwięku 

od aktywnego działania, a od przedstawiciela samorządu oczekiwałabym powściągliwości, bo re-

prezentuje całą społeczność uczniów.

Od lipca tego roku Kasia mieszka w Warszawie. Odbywa staż, który przybliża ją do realizacji naj-

większego marzenia – nauki reżyserii. 

– Warszawa jest dużym miastem, ale środowiska, do których należę, nadal są mniejszością, tak jak 

było to w Tczewie, tylko jest nas więcej, co może dawać poczucie komfortu – mówi. – Duże miasto 

to większa różnorodność i anonimowość.

DLA MNIE WOLNOŚĆ 
JEST RÓWNOŚCIĄ WSZYSTKICH LUDZI 
Katarzyna Chroboczek 
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Buntował się od maleńkości. Zaczął działać, gdy w wieku 14 lat przeczytał Rok 1984 Orwella i zro-

zumiał, czym jest komuna. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że był to świat Matrixa. Należał do Ruchu 

Młodej Polski, drukował i kolportował ulotki. W jego domu spiskowali i Kuroń, i Walentynowicz, 

a nawet Lech Wałęsa, zanim stanął na czele Solidarności. W drugim dniu wielkiego strajku, 15 sier-

pnia 1980 roku, żukiem wwiózł na teren Stoczni Gdańskiej chleb dla strajkujących i został. O Michale 

Wojciechowiczu, zwanym „Pistoletem”, wówczas 16-letnim, jako o najmłodszym ze strajkujących 

Polaków pisał nawet Le Monde. 

Tamte sierpniowe dni zaważyły na jego przyszłych wyborach. 

– Wychodziłem ze stoczni ze strajkującymi i byłem dumny, że jestem Polakiem – wspomina dzień 

podpisania Porozumień Sierpniowych.

W stanie wojennym założył Ruch Oporu Młodych. Pisali hasła na murach, kolportowali bibułę, 

organizowali opór w gdańskich szkołach średnich. Aresztowali ich wszystkich. Tym samym stał się 

najmłodszym więźniem politycznym stanu wojennego. 

Dziś Michała podrywa z miejsca imperatyw działania, gdy słyszy, że dzieje się niesprawiedliwość, 

albo ktoś nastaje na jego wolność. Dlatego ruszył w Marszu dla Aleppo, by wesprzeć uciekinierów 

przed wojną syryjską. Organizował demonstracje przed Konsulatem Federacji Rosyjskiej, protestując 

przeciw mordowaniu przez Rosję cywilów. Bierze udział w czarnych marszach, a pod Sejmem 

skanduje „Konstytucja”.

– Wolność to każdy z nas. I mój czarny brat w Afryce, i mój przyjaciel Azjata. I z tego wynika od-

powiedzialność nas wszystkich za naszą planetę – mówi Michał Wojciechowicz, pisarz.

WOLNOŚĆ TO KAŻDY Z NAS, 
ODPOWIEDZIALNY ZA NASZĄ PLANETĘ
Michał Wojciechowicz
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Jak wchodzi, to wchodzi. Krokiem zdecydowanym. W relacji z nią jednak jest coś ciepłego i bez-

piecznego. Jest jak kolorowy ptak, bo włosy miewa zielone, białe, kobaltowe. Dziennikarka radiowa, 

autorka reportaży artystycznych, ale również społecznych, dotyczących wykluczonych i mniej-

szości, wielokrotnie nagradzana – Małgorzata Żerwe. Współpracownicy mówią o niej: „mistrzyni 

reportażu”, „absolutnie profesjonalna”, „bardzo wrażliwa na ludzi”, „słucha, co się do niej mówi”, 

„odważna jako człowiek i kobieta”, „bezkompromisowa”, „zdecydowana w poglądach”. 

Studiowała malarstwo w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wiele lat temu zamieniła pędzel na mi-

krofon. Podczas podróży nigdy jednak nie rozstaje się z aparatem fotograficznym. Na 8 listopada 

w Gdańskiej Galerii Fotografii zapowiedziano wernisaż jej zdjęć: Pocztówki z cmentarza // Postcards 

from cementery. W zapowiedzi wystawy napisano: Szuka nadziei tam, gdzie nikt jej nie pozostawia.

– Może nawet nie tyle szukam, co patrzę z ciekawością i z taką samą ciekawością słucham świata 

i ludzi. Bez specjalnych tematycznych preferencji. A nadzieja? Chyba jest zawsze – mówi Małgorzata 

Żerwe.

Pytana o wolność przywołuje Janis Joplin, która w Me & Bobby McGee śpiewała: „Freedom is just 

another word for nothing left to lose” [Wolność to inaczej nie mieć nic do stracenia].

Czyżby w tym wymiarze czasoprzestrzennym osiągnięcie wolności nie było możliwe?

– To byłoby trudne w posthippisowskim, racjonalnym świecie, w którym zwykle mamy wiele do stra-

cenia. Ale nie niemożliwe i tu powinnam wstawić emotikon uśmiech.

WOLNOŚĆ TO INACZEJ 
NIE MIEĆ NIC DO STRACENIA
Małgorzata Żerwe 
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