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STRESZCZENIE FILMU
W latach dziewięćdziesiątych, osoby autystyczne zaczęły korzystać z internetu, aby budować wspólnoty w sieci,
obalając tym samym mit, jakoby autyzm skazywał ludzi na egzystencję w samotnym odizolowaniu. Jednakże,
w tym odcinku Larry Gourley z Belfastu w Północnej Irlandii, odnajduje granice możliwości internetu. I chociaż
internet nie znajduje poszukiwanej przez niego odpowiedzi, to jego starania, aby odnaleźć swoje zdjęcia z
wczesnego dzieciństwa, znajdują swój finał w zaskakującej korespondencji z jedną z jego kuzynek mieszkającej
w Kanadzie.

“[ Larry ] odnalazł granice
możliwości internetu…
mianowice…nie jest w stanie mi
powiedzieć, kim jestem.”.”
-Neil Mullan
(Przyjaciel Larry’ego)

TEMATY Z FILMU
•

Więzi międzyludzkie

•

Nowe i stare

Ludzkość jako gatunek głęboko interesuje się swoim pochodzeniem i korzeniami. Antropologowie
odnajdują ślady genealogii, nauki o pochodzeniu rodzinnym, sięgających tysięcy lat wstecz aż do okresu
neolitycznego. Wraz ze wzrostem zainteresowania poszukiwaniami swoich korzeni rodzinnych w internecie,
dążenie do wiedzy o tym, jak każdy z nas jest związany z innymi, stało się jeszcze bardziej widoczne.
Film opowiada historię tego, jak poszukiwania Larry’ego za swoimi zdjęciami z wczesnego dzieciństwa, są
wyrazem tej głębokiej ludzkiej ciekawości. Kim jestem? Do kogo należę? Kto przynależy do mnie?

Internet oferuje najszybszą drogę zdobycia wiedzy i informacji. Jednakże w przypadku Larry’ego, jego
najbardziej owocnym posunięciem było skorzystanie z przestarzałych metod komunikacji: odręcznie
napisanego listu wysłanego tradycyjną pocztą. Aplikacja na jego smartfonie nie potrafiła zrozumieć jego
polecenia, a rezultaty wyszukiwania w Google mijały się z tematem. Zaskakująca i komiczna jest sama
tylko myśl, że tam, gdzie nowsze technologie mogą być tak zawodne, z pomocą przychodzi staromodny
tradycyjny list, który okazuje się bardzo skuteczny.
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PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Larry nie chce się poddać w poszukiwaniach swojego zdjęcia z dzieciństwa nawet, wtedy kiedy znalezienie
go w internecie wydaje się mało prawdopodobne. Czy internet ma swoje granice? Czy kiedyś się już na nie
natknąłeś? Czym są te granice?
2. Wielu ludzi (albo ich rodzice) posiada zdjęcia małych dzieci. Jakie znaczenie mają takie zdjęcia dla tych,
którzy je przechowują?
3. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie “Kim jestem?” może zająć całe życie, a nawet dłużej. Czy potrafisz
przywołać inne pytania, które wymagają poszukiwań na przestrzeni całego życia? Na jakie pytania
poszukiwałbyś odpowiedzi przez całe życie?
4. W jaki sposób poznajemy siebie samych? Od kogo albo z czego czerpiemy taką wiedzę? Kiedy nachodzą cię
pytania o własne pochodzenie? Gdzie się zwracasz z tymi pytaniami?
5. W pewnym momencie Larry postanawia zaprzestać poszukiwania swojego zdjęcia z dzieciństwa. Nie chce
napisać do swoich kuzynów z prośbą o zdjęcia. Zamiast tego chce zwyczajnie nawiązać z nimi kontakt i bliżej
ich poznać. Postanowił przestać szukania tych zdjęć, żeby w ostateczności je odnaleźć. Czy kiedykolwiek
doświadczyłeś podobnie zaskakującego zwrotu wydarzeń?

ZA KULISAMI
Historia zdjęć małego Larry’ego utkana jest z małych kawałków. Nikt pojedynczo nie znał całej ścieżki od gry
w zgadywanie do zdjęć w kopercie. W miarę jak różni ludzie mieszkający z Larrym zaczęli się zastanawiać nad
fragmentami, o których wiedzieli, cała historia stawała się coraz bardziej zawiła i zagadkowa. Na przykład, Larry
nigdy w swoim liście do kuzynki nie wspomniał o zdjęciach. Ona je wysłała po prostu dlatego, że je znalazła.
Pragnienie odkrycia czegoś więcej o osobistej historii zrodziło relację z rodziną, która wyemigrowała do Kanady.
Po wymianie listów, relacje Larry’ego z kuzynami z Kanady stały się jeszcze bardziej zażyłe, a Larry wybrał się w
podróż, żeby ich odwiedzić.

WYOBRAŹ SOBIE ŚWIAT INACZEJ
Kiedy poznajemy historie naszego osobistego i rodzinnego pochodzenia, odkrywamy nasze biologiczne (i
genealogiczne) więzy z innymi. Nie wszyscy znają swoje biologiczne pochodzenie. Czasami ludzie są adoptowani
albo zanika stosowna dokumentacja. Zastanów się nad historią własnego pochodzenia. Jak jesteś powiązany
z innymi? Czy wiedza o tym, jak jesteś powiązany z innymi, stanowi dla ciebie jakąś różnicę? Dlaczego? Czy
internet pomaga ci w utrzymaniu tych relacji oraz budowaniu nowych związków? A może stwarza bariery, które
dystansują cię od innych? W jaki sposób?
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