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ORGANIZATORZY ORGANIZERS

Drodzy Widzowie,

Dear Sir/Madam,

Zapraszamy na 15. WARSZAWSKI FESTIWAL FILMÓW O TEMATYCE ŻYDOWSKIEJ (WJFF.pl), który odbędzie
się w dniach 24-30 listopada 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i w JCC Warszawa.

We would like to invite you to the screenings of the 15th Warsaw Jewish Film Festival (WJFF.pl), will
take place from November 24th to November 30th, 2017 at the POLIN Museum of the History of
Polish Jews and JCC Warsaw.

Muzeum POLIN jest głównym partnerem festiwalu. Tegoroczna edycja została dedykowana
Jerzemu Hoffmanowi w uznaniu za jego wkład w rozwój polskiej kinematografii i za szczególną wrażliwość na tematykę żydowską. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent
m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik.
Tak jak co roku, WJFF skupia się wokół tematyki żydowskiej, której poświęcone są najlepsze i najnowsze produkcje filmowe z całego świata. W programie znalazło się ponad 40 filmów: fabuł i dokumentów. Przez 7 dni widzowie obejrzą najciekawsze produkcje z Izraela, Polski, Węgier, Holandii,
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, Argentyny, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii i Niemiec.
Podczas gali otwarcia festiwalu, która odbędzie się 24 listopada w Muzeum POLIN, będzie miął
miejsce pokaz węgierskiego filmu 1945 w reżyserii Ferenca Töröka. Jest to obraz wielokrotnie nagradzany na światowych festiwalach filmowych (Berlinale 2017 - Nagroda Publiczności, San Francisco
JFF 2017 - Najlepszy Film, Vienna JFF - Nagroda Publiczności). Török buduje poruszającą, nakręconą
w czerni i bieli przypowieść o relacjach żydowsko-węgierskich tuż po zakończeniu II wojny światowej.
W programie znalazło się wiele głośnych produkcji prezentowanych na międzynarodowych festiwalach. Widzowie będą mieli okazję uczestniczyć w przedpremierowym pokazie filmu Foxtrot w reżyserii Samuela Maoza, który odbędzie się w sobotę 25 listopada o godzinie 20.45. Jest to najnowszy
film twórcy głośnego Libanu. Maoz przedstawia nietypowy i zaskakujący obraz dramatu izraelskiej
rodziny, która traci syna. Film został nagrodzony Srebrnym Lwem na Festiwalu w Wenecji w 2017
roku, doceniono go także na wielu innych festiwalach (International Toronto FF 2017, Camerimage
2017, 8 Nagród Izraelskiej Akademii Filmowej 2017).
30 listopada w Muzeum POLIN odbędzie się gala zamknięcia festiwalu połączona polską premierą
izraelskiego dokumentu BEN-GURION, Epilog (reż. Yariv Mozer). Jest to odnaleziony po latach i na
nowo zmontowany wywiad z Davidem Ben-Gurionem, urodzonym w Płońsku ojcem założycielem
państwa Izrael. Ten wielokrotnie nagradzany film (Nagroda Izraelskiej Akademii Filmowej 2017
w kategorii Najlepszy Dokument, Toronto Jewish FF 2017, Boston Jewish FF 2017, UK Jewish FF 2017)
pokazuje kulisy jego politycznych decyzji i kreśli zaskakująco prawdziwą wizję przyszłości Izraela.
Dziękujemy wszystkim partnerom, patronom, sponsorom, współpracownikom i wolontariuszom, którzy przyczynili się do zorganizowania 14. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej.
Życzymy miłego festiwalu i zapraszamy na pokazy!
Organizator festiwalu: Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl

The POLIN Museum is the festival’s main partner. This year’s edition is dedicated to Jerzy Hoffman,
who will be awarded the Honorary Camera of David in appreciation for his contribution to Polish
cinema and his unique sensitivity to Jewish subjects. The 15th Warsaw Jewish Film Festival is held
under the honorary patronage of the Mayor of Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz and the Marshal
of the Mazowieckie Voivodeship Adam Struzik.
The program includes over 40 films, features and documentaries, from Israel, Poland, Hungary, the
Netherlands, the United States, Canada, Russia, Argentina, Belgium, France, Great Britain, Australia
and Germany.
The festival opening ceremony will take place on November 24th at 7:30 pm at the POLIN Museum
and will feature the screening of the Hungarian film “1945” (dir. Ferenc Török), a moving story about
Jewish-Hungarian relations right after World War 2. The film received many international awards
(Berlinale 2017 – Audience Award, San Francisco JFF 2017 – Best Film, Vienna JFF – Audience Award).
The program of the 15th Warsaw Jewish Film Festival also includes a preview of the film “Foxtrot”
by Samuel Maoz (November 25th at 8:45 pm), this year’s winner of the Silver Lion at the Venice
Film Festival. The newest film of the director of the critically acclaimed “Lebanon” was awarded
at many international festivals (International Toronto FF 2017, Camerimage 2017, 8 awards of the
Israeli Film Academy).
The festival closing ceremony will be held on November 30th at 8 pm at the Polin Museum and will
feature the Polish premiere of the Israeli documentary “BEN-GURION, Epilogue” (dir. Yariv Mozer),
presented at many international festivals (award of the Israeli Film Academy for the Best Documentary, Toronto Jewish FF 2017, Boston Jewish FF 2017, UK Jewish FF 2017). It is a unique portrait
of one of the most important modern politicians and presents a convincing vision of Israel’s future.
We would like to thank all our festival partners, patrons, sponsors, and volunteers who have contributed to the 14th Warsaw Jewish Film Festival.
We hope to see you at this year’s festival and believe that you will enjoy the selected films and
engaging discussions.
Organiser: The Camera of David Foundation WJFF.pl
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PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

serdecznie witam organizatorów, artystów oraz wszystkich gości przybyłych na jubileuszowy, 15. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej. Z ogromną przyjemnością po raz kolejny objąłem patronat honorowy nad tym wyjątkowym i cieszącym się dużym zainteresowaniem cyklicznym wydarzeniem odbywającym się jesienią w stolicy. Wyrażam też wielkie zadowolenie, że Samorząd Województwa Mazowieckiego
mógł je dofinansować.

I warmly welcome organizers, artists and all guests of jubilee 15th Warsaw Jewish Film Festival.
With great pleasure once again I have given my patronage to this extraordinary and very popular
cyclical event which takes place in capital of Poland in autumn. I am also happy that the Selfgovernment of the Mazowieckie Voivodeship had an opportunity to support it financially.

Festiwal organizowany przez Fundację Kamera Dawida WJFF.pl jest najstarszym tego typu przeglądem
w naszym kraju, jak i w całej Europie Wschodniej. Przyczynia się on znakomicie do upowszechniania wiedzy
o historii, kulturze i dziedzictwie narodu żydowskiego, którego wielowiekowe dzieje nierozerwalnie związane
są z Polską. Impreza łączy przeszłość z teraźniejszością, przybliża szerszej publiczności piękno i bogactwo
dawnych tradycji żydowskich oraz współczesną kulturę izraelską, sprzyja także umacnianiu przyjaznych
relacji między narodami polskim i żydowskim oraz prowadzeniu międzykulturowego dialogu, promuje takie
podstawowe wartości jak pamięć o przodkach, tolerancja, otwartość i szacunek dla drugiego człowieka.
Tegoroczna, jubileuszowa edycja Festiwalu dedykowana jest znakomitemu reżyserowi Jerzemu Hoffmanowi,
który otrzyma Honorową Kamerę Dawida za wybitny wkład w rozwój polskiej kinematografii oraz wielką
wrażliwość na tematykę żydowską. Na miłośników kina czeka też kilka premier i wiele ciekawych nowych
filmów z całego świata niepokazywanych dotąd w Polsce.
Wierzę, że 15. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej będzie wielkim sukcesem i usatysfakcjonuje zarówno organizatorów, jak i środowisko filmowe oraz publiczność, dostarczając wszystkim wielkich
emocji, wzruszeń oraz artystycznych przeżyć.
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

The festival organized by The Camera of David Foundation WJFF.pl is the oldest review of this type in
Poland as well as in Eastern Europe . It contributes to promotion of knowledge about history, culture
and heritage of Jewish people, whose centuries-old history is inextricably bound up with Poland.
The event connects past and present, brings closer to wide audience beauty and richness of Jewish
traditions as well as Israeli contemporary culture, contributes to strengthening of friendly relations between Poles and Jews and supports multicultural dialogue, promotes general values such
as memory about ancestors, tolerance, openness and respect for other people.
This year’s jubilee edition of the Festival is dedicated to great director Jerzy Hoffman, who will be
awarded with Honorary Camera of David Award for exceptional contribution
to the development of Polish cinematography and sensitivity to Jewish thematic. Cinema lovers will
have an opportunity to watch few premieres and many interesting new films from all around the
world which were never before presented in Poland.
I believe, that 15th Warsaw Jewish Film Festival will be a great success and will bring satisfaction to
organizers as well as cinema industry and viewers bringing lots of positive emotions, excitement
and artistic experiences.
Adam Struzik
Marshal of the Mazowieckie Voivodeship
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LaureaT HonorowEJ KAMERY DAWIDA 2017
Laureate of the Honorary Camera of David 2017

15. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej dedykowany jest Jerzemu Hoffmanowi, któremu
zostanie wręczona Honorowa Kamera Dawida w uznaniu za jego wkład w rozwój polskiej kinematografii i za
szczególną wrażliwość na tematykę żydowską.

The 15th Warsaw Jewish Film Festival is dedicated to Jerzy Hoffman, who will be awarded the Honorary Camera of David in appreciation for his contribution to Polish cinema and his unique sensitivity
to Jewish subjects.

JERZY HOFFMAN

JERZY HOFFMAN

Urodził się w 1932 roku w Krakowie, w rodzinie lekarzy. W 1940 roku został wywieziony na Syberię. Do kraju
wrócił po wojnie. Ukończył reżyserię na moskiewskim Wszechrosyjskim Państwowym Instytucie Kinematografii w Moskwie. Zadebiutował w 1954 roku filmem dokumentalnym „Czy jesteś wśród nich?”, zrealizowanym wspólnie z Edwardem Skórzewskim, z którym współpracował przez kolejne lata, budując dorobek
tzw. polskiej szkoły dokumentu. W 1959 roku na ekrany kin wszedł „Pan Wołodyjowski” pierwsze z wielkich
dzieł historycznych Jerzego Hoffmana. Za nakręcony 5 lat później „Potop” otrzymał nominację do Oscara.
Jego „Ogniem i mieczem” było najpopularniejszym filmem w wolnej Polsce. Obok wielkich widowisk historycznych stworzył także ważny film dotyczący relacji polsko-żydowskich i historii polskich Żydów. W „Wedle
wyroków Twoich” zmierzył się z historią ukrywania i stosunkiem Polaków do uciekinierki z warszawskiego
getta. W 1964 roku zrealizował wspólnie ze Skórzewskim film „Prawo i pięść”, oparty na powieści Józefa
Hena „Toast”. Jest to historia byłego więźnia obozu koncentracyjnego (w tej roli Gustaw Holoubek), który
trafia po wojnie na Ziemie Odzyskane i musi odnaleźć się w tamtejszej rzeczywistości. Jerzy Hoffman otrzymał kilkadziesiąt nagród i odznaczeń, m. in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i medal „Zasłużony
Kulturze - Gloria Artis”.

Polish film director and screenwriter born in 1932 in Krakow, in a family of doctors. In 1940 he
was deported to Siberia. He returned to Poland after the war. Hoffman graduated from the AllRussian State University of Cinematography in Moscow. He debuted in 1954 with the documentary
“Are You Among Them”, created together with Edward Skórzewski, with whom he collaborated for
many years, thus shaping the so-called Polish School of Documentary. In 1959 Hoffman’s “Colonel Wołodyjowski”, the first of his great historical movies, hit the screens. “The Deluge”, shot 5
years later, was nominated for an Academy Award and “With Fire and Sword” was the most popular
film in Poland after 1989. Apart from great historical movies, Hoffman also directed an important
film about Polish-Jewish relations and the history of Polish Jews. In “According to the Decrees
of Providence”, he focused on subject of rescuing Jews during the Holocaust and the attitude of
Poles towards a fugitive from the Warsaw ghetto. In 1964, Hoffman and Skórzewski shot the film
“The Law and the Fist”, an adaptation of Józef Hen’s novel “Toast”. It is the story of a former prisoner
of a concentration camp (played by Gustaw Holoubek), who after the liberation arrives to the socalled Recovered Territories and has to adapt to the new reality of postwar Poland. Jerzy Hoffman
received several dozen awards, prizes and distinctions, among them the Officer’s Cross of Polonia
Restituta and the Medal for Merit to Culture “Gloria Artis”.

Wybrana filmografia:

Selected filmography:

• 1962 - „Gangsterzy i filantropi”

• 1982 - „Znachor”

• 1962 - „Gangsters and Philanthropists”

• 1982 - „Quack”

• 1964 - „Prawo i pięść”

• 1983 - „Wedle wyroków twoich”

• 1964 - „The Law and the Fist”

• 1983 - „According to the Decrees of Providence”

• 1965 - „Trzy kroki po ziemi”

• 1992 - „Piękna nieznajoma”

• 1965 - „Three Steps on Earth”

• 1992 - „Beautiful Stranger”

• 1967 - „Ojciec”

• 1999 - „Ogniem i mieczem”

• 1967 - „Father”

• 1999 - „With Fire and Sword”

• 1969 - „Pan Wołodyjowski”

• 2003 - „Stara Baśń”

• 1969 - „Colonel Wołodyjowski”

• 2003 - „An Ancient Tale: When the Sun was a God”

• 1974 - „Potop”

• 2010 - „Bitwa Warszawska 1920”

• 1974 - „The Deluge”

• 2010 - „1920. Battle of Warsaw”

• 1976 - „Trędowata”

• 1976 - „Leper”

• 1978 - „Do krwi ostatniej”

• 1978 - „To the Last Drop of Blood”
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NAGRODY AWARDS
Warszawski Festiwal Filmów o Tamatyce Żydowskiej
to międzynarodowy konkurs fabuł i dokumentów.
KAMERY DAWIDA przyznawane są
w następujących kategoriach:
Najlepszy Film Festiwalu – Grand Prix,
Najlepsza Fabuła Pełnometrażowa,
Najlepszy Dokument Pełnometrażowy,
Najlepsza Fabuła Krótkometrażowa,
Najlepszy Dokument Krótkometrażowy,
Najlepsza Aktorka
Najlepszy Aktor,
Najlepszy Reżyser,
Najlepszy Scenariusz,
Najlepszy Operator,
Najlepsza Muzyka i Dźwięk,
Nagroda Publiczności

Warsaw Jewish Film Festival is an international competition with the CAMERA of DAVID Awards.
The festival presents CAMERA of DAVID AWARDS in following
categories:
The Best Film of the Festival - Grand Prix
Best Narrative FEAture
Best Documentary FEAture
Best Narrative Short
Best Documentary Short
Best Actress
Best Actor
Best Director
Best Screenplay
Best Cinematographer
Best Music & Sound
Audience Award

D ŁU G O M E TRAŻOW E
F I L M Y FA B U L A R N E
N A R RATI VE F E AT U R E S
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K ONK UR S, D Ł U GO M E T R AŻ OW E FI L M Y FABU LARNE
COMPE T IT I O N , N arrati v e Features

1945

Droga Aszera Scaffolding

reż. / dir. Ferenc Török, Węgry / Hungary 2017, 91’, dramat / drama
Język: węgierski. Napisy: polskie, angielskie / Language: Hungarian. Subtitles: Polish, English

reż. / dir. Matan Yair, Izrael / Polska / Israel / Poland 2017, 92’, dramat / drama
Język: hebrajski. Napisy: polskie i angielskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish

Berlinale 2017 - Nagroda Publiczności, San Francisco JFF 2017 - Najlepszy Film, Vienna JFF - Nagroda Publiczności,
Nowe Horyzonty 2017 / Berlin IFF 2017 - Panorama Audience Award, San Francisco JFF 2017 - Best Film, Vienna Jewish
FF - Audience Award 2017, New Horizons 2017

Jerusalem Film Festival 2017 - Najlepszy Film, Najlepszy aktor (Asher Lax), Najlepsze zdjęcia (wyróżnienie dla Bartosza
Bieńka); Izraelski Oscar 2017 za najlepszą męską rolę drugoplanową (Ami Smolartchik) i 7 nominacji: Najlepszy Film,
Najlepsza Reżyseria, Najlepszy Scenariusz, Najlepszy Aktor, Najlepszy Montaż, Casting; Nowe Horyzonty 2017, Cannes
2017 / Jerusalem Film Festival 2017 - Best Movie, Best Actor (Asher Lax), Best Cinematography (Bartosz Bieniek); Israeli
Academy Award - Best Supporting Actor and 7 nominations : Best Film, Best Director, Best Screenplay, Best Actor, Best
Editing; New Horizons 2017, Cannes 2017

Nakręcona w czerni i bieli przypowieść o relacjach żydowsko-węgierskich chwilę po zakończeniu wojny. Gdy
w piękny, letni dzień całe miasteczko przygotowuje się do ślubu syna poważanego urzędnika, na stacji pojawia
się dwóch nieznajomych Żydów. Ich przybycie wywołuje w mieszkańcach lęk o przejęte majątki i uwalnia uśpione demony. Ferenc Török kreśli obraz społeczności, która próbuje odnaleźć się wobec doznanych i popełnionych
krzywd.
On a summer day in 1945, an Orthodox man and his grown son return to a village in Hungary while the
villagers prepare for the wedding of the town clerk’s son. The townspeople – suspicious, remorseful,
fearful, and cunning – expect the worst and behave accordingly. The town clerk fears the men may be
heirs of the village’s deported Jews and expects them to demand their illegally acquired property back.
Director Ferenc Török paints a complex picture of a society trying to come to terms with the recent
horrors they’ve experienced, perpetrated, or just tolerated for personal gain.

Film opowiada losy 17-letniego Aszera, któremu impulsywna natura przysparza kłopotów w szkole
i poza nią. Ojciec widzi w nim spadkobiercę rodzinnej firmy budującej rusztowania. Tymczasem Aszer
nawiązuje bliską relację z nauczycielem literatury Ramim, dzięki któremu odkrywa, że istnieje też
świat poza biznesem ojca. Przynajmniej do chwili, kiedy tragiczny wypadek wszystko zmienia…

17-year-old ASHER has always been the impulsive troublemaker at school. While his strict father sees
him as a natural successor to his scaffolding business, Asher forges a special connection with his
literature teacher Rami and begins to see new possibilities for himself. That is, until an unexpected
tragedy occurs, and changes everything.

Partner pokazu:
Partner:

24.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, godz. 19:30 / 11/24, FRIDAY, POLIN Museum, 7:30pm
CEREMONIA OTWARCIA FESTIWALU / OPENING CEREMONY

27.11, PONIEDZIAŁEK, Muzeum POLIN, godz. 20:15 / 11/27, MONDAY, POLIN Museum, 8:15pm
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Foxtrot

Menashe

reż. / dir. Samuel Maoz, Izrael / Niemcy / Francja/ / Germany / France 2017, 108’, dramat / drama
Język: hebrajski. Napisy: polskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish

reż. / dir. Joshua Z Weinstein, USA 2017, 82’, dramat / drama
Język: jidysz. Napisy: polskie i angielskie / Language: Yiddish. Subtitles: Polish, English

Venice Film Festival 2017 - Srebrny Lew, International Toronto FF 2017, Camerimage 2017, 8 Izraelskich Oscarów (Ophir
2017): Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser, Najlepszy Aktor (Lior Aszkenazi), Najlepsze Zdjęcia, Najlepszy Montaż, Najlepsza
Scenografia, Najlepsza Muzyka, Najlepszy Dźwięk (Alex Claude) / Venice Film Festival 2017 - Silver Lion, International
Toronto FF 2017, Camerimage 2017, 8 Israeli Academy Awards: Best Film, Best Director, Best Actor (Lior Aszkenazi), Best
Cinematography, Best Editing, Best Art Direction, Best Music, Best Sound (Alex Claude)

Berlinale 2017, Sundance FF 2017, Nowe Horyzonty 2017, Jerusalem FF 2017, Los Angeles JFF 2017 / Berlinale 2017,
Sundance FF 2017, Nowe Horyzonty 2017, Jerusalem FF 2017, Los Angeles JFF 2017

Najnowszy film twórcy „LIBANU” (Złoty Lew 2009). Nietypowy i zaskakujący dramat izraelskiej rodziny w obliczu śmierci syna. Pewnego dnia zwyczajne izraelskie małżeństwo, Michael i Daphna Feldmannowie, zostaje
zdruzgotane niespodziewaną wiadomością. U progu ich domu pojawiają się żandarmi i informują o śmierci ich
syna Jonathana podczas służby na niemal opustoszałym posterunku wojskowym. Z biegiem czasu Michael
staje się coraz bardziej sfrustrowany niekończącymi się wizytami całej armii krewnych i biurokratów. Podczas
gdy jego żona przeżywa żałobę w ciszy i spokoju, Michael wpada w spiralę gniewu, który przybiera coraz bardziej absurdalne rozmiary – analogicznie do surrealistycznych doświadczeń wojennych jego syna...
W głównej roli występuje znakomity aktor izraelski Lior Aszkenazi, gwiazda doskonale znanej również w Polsce
czarnej komedii „Duże złe wilki”, jednego z ulubionych filmów Quentina Tarantino.
Michael and Dafna are devastated when army officials show up at their home to announce the death
of their son Jonathan. Michael becomes increasingly frustrated by overzealous mourning relatives
and well-meaning army bureaucrats. While his sedated wife rests, Michael spirals into a whirlwind of
anger only to experience one of life’s unfathomable twists which rival the surreal military experiences
of his son.

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 20:45 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 8:45pm
Pokaz przedpremierowy / pre-premier screening
Pokaz biletowany - bilety w cenie 10zł do kupienia przez www.polin.pl oraz w kasie muzeum od 13
listopada. / Tickets available on www.polin.pl and in the museum from the 13th of November.

Dramat społeczny ukazujący walkę ortodoksyjnego żyda - wdowca (Menashe Lustig) o prawo do wychowywania syna. To także uniwersalny obraz relacji ojca i syna zagubionych w świecie konwenansów
i zakazów społecznych. Menashe po śmierci żony nie może wychowywać syna. Zasady religijne nakazują oddanie chłopca pod opiekę rodziny. Syn przeprowadza się więc do zamożnego wuja, a Menashe
zmuszony jest do poszukiwania nowej towarzyszki życia. Menashe to pierwszy od czasów wojny film
nakręcony niemal całkowicie w jidysz. W filmie udział wzięli nieprofesjonalni aktorzy, mieszkańcy
nowojorskiej dzielnicy chasydzkiej: Borough Park na Brooklynie, a historia Menashego oparta jest na
prawdziwych faktach z życia odgrywającego jego rolę aktora.
Based largely on the real life of its Hasidic star Menashe Lustig, the film is a strikingly authentic and
deeply moving portrait of family, love, connection, and community. Menashe follows a father trying to
maintain custody of his son after his wife passes away. Since they live in a tradition-bound culture
that requires a mother present in every home, the boy is supposed to be adopted by his strict, married uncle. Their time together creates an emotional moment of father/son bonding as well as offers
Menashe a chance to prove that he can be a capable parent. Shot in secret entirely within the Hasidic
community in Brooklyn, depicted in the film, and one of the only movies to be performed in Yiddish
in nearly 70 years.

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 20:20 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 8:20pm
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Młody Karol Marks The Young Karl Marx

Moos

reż. / dir. Samuel Maoz, Izrael / Niemcy / Francja / France/ Germany / Belgium 2017, 108’, dramat / drama
Język: niemiecki, francuski, angielski. Napisy: angielskie, polskie / Language: German, French,
English. Subtitles: English, Polish

reż. / dir. Job Gosschalk, Holandia / Netherlands 2016, 91’, komedia obyczajowa / romantic comedy
Język: niderlandzki. Napisy: polskie, angielskie / Language: Dutch. Subtitles: Polish, English

Berlinale 2017, San Francisco Jewish FF, UK Jewish FF, Boston Jewish FF / Berlinale 2017, San Francisco Jewish FF, UK
Jewish FF, Boston Jewish FF

Los Angeles Jewish FF 2017, San Francisco Jewish FF 2017, UK Jewish FF 2017, Philadelphia Jewish FF 2017 / Los Angeles
Jewish FF 2017, San Francisco Jewish FF 2017, UK Jewish FF 2017, Philadelphia Jewish FF 2017

Rok 1844. Karol Marks ma 26 lat i mieszka z żoną Jenny na emigracji w Paryżu. Kiedy spotyka nieco młodszego
syna właściciela fabryki, Fryderyka Engelsa, lekceważy go jako dandysa. Ale Engels, który dopiero co wydał
pracę na temat nędzy angielskiego proletariatu, już od dawna próbuje zdystansować się od swojej klasy społecznej. Podobnie myślący mężczyźni zaprzyjaźniają się i wkrótce nawzajem inspirują się do pisania tekstów
mających dać teoretyczne podstawy rewolucji, w której nadejście wierzą. Nie chcą już tylko interpretować
świata, ale całkowicie go zmienić.

W wieczór Chanuki w domu młodej nieśmiałej Żydówki z Amsterdamu niespodziewanie pojawia się
przyjaciel z dzieciństwa. Jego powrót z Izraela wywraca świat dziewczyny do góry nogami. Moos
uświadamia sobie, że musi w końcu zacząć podążać za swoimi marzeniami. Postanawia rozpocząć naukę w szkole artystycznej. Na przekór przeciwnościom losu i opiniom nieprzyjaznych ludzi dziewczyna
stara się ze wszystkich sił rozwijać swój talent i ambicje. Urocza telewizyjna komedia, który opowiada
o sile ludzkich pragnień.

1844. Karl Marx is 26 years old and living with his wife Jenny in exile in Paris. When he first meets
the slightly younger factory owner’s son Friedrich Engels he dismisses him as a dandy. But Engels,
who has just published a study on the miserable impoverishment of the English proletariat, has long
since begun to distance himself from his own class. The two like-minded men become friends and
soon inspire each other to write texts in which they seek to provide a theoretical foundation for the
revolution they believe must come. Their goal is no longer to merely interpret the world, but to change
it. Fundamentally.

It is Hanukkah evening and everything is the way it has always been for Moos. Except one thing: her
long time childhood friend, Sam, has arrived as a surprise guest from Israel. With Sam back, Moos
realises her life has been on hold and she needs to follow her own dreams. To everyone’s surprise,
she auditions for the academy of performing arts. Despite the encouragement from the handsome
singing teacher Chris, Moos quickly learns that not everybody is as receptive to her talents and she
might need an option B.

Partner pokazu:
Partner:

Partner pokazu:
Partner:

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 16:00 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 4:00pm
Premiera Polska / Polish premiere

30.11, CZWARTEK, Muzeum POLIN, godz. 18:00 / 11/30, STHURSDAY, POLIN Museum, 6:00pm
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Ojcze nasz Our Father

Prawo i pięść The Law and the Fist

reż. / dir. reż. Meni Yaesh, Izrael / Francja / Israel / France 2016, 107’, dramat / drama
Język: hebrajski. Napisy: polskie, angielskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish, English.

reż. / dir. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, Polska / Poland 1964, 93’, dramat (poza konkursem) /
drama (non-competition)
Język: polski / Language: Polish

2 Izraelskie Oscary 2016: Najlepszy Aktor i Najlepszy Montaż oraz 10 nominacji, Jerusalem Film Festival 2016 - Najlepszy
Aktor, Toronto JFF 2017 / 10 Nominations Israeli Academy Awards 2016, Best Actor, Best Editing, Toronto JFF 2017, Best
Actor Jerusalem Film Festival 2016

To historia ojcostwa wystawionego na ciężką próbę. Ovadia - ochroniarz jednego z nocnych klubów w Tel Awiwie
wydaje się odporny na mafijne rozgrywki toczące się każdej nocy w pracy. Marzy, aby zostać ojcem. Gdy jeden
z gangsterów oferuje mu zdobycie łatwych pieniędzy i szansę na kosztowne leczenie żony Ovadia staje przed
trudnym wyborem..

Polska tuż po zakończeniu II wojny światowej. Kenig (brawurowa rola Gustawa Holoubka) - były więzień obozu koncentracyjnego, trafia do oddziału ochotników, z którym zostaje wysłany na Ziemie Odzyskane, by zabezpieczyć pozostawione tam mienie. Gdy praworządny bohater orientuje się, że jego
towarzysze to szabrownicy, decyduje się podjąć walkę. Film określany mianem polskiego westernu.

This is a story of fatherhood. Ovadia is the strongest and most violent doorman of Tel Aviv night clubs.
He has no fear of anything and he never lost a fight . His biggest dream is to become a father, he and
his wife Rachel are trying to get pregnant for almost five years. A small time gangster named Shalom
Rozental sees a great potential in Ovadia. Ovadia sees this as great option to start an expensive treatment for his wife. As soon as Rachel gets pregnant, he decides to stop working for Shalom. It’s not
that easy.

At the end of World War Two, Polish people move to the western lands vacated by Germans. But some
ruthless profiteers pose as government representatives and intend to make off with loot from a deserted town they took over. One honest man stands up against them because he believes these goods
belong to the people.

Zdjęcie pochodzi z zasobów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 17:00 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 5:00pm
Premiera Polska / Polish premiere

29.11, ŚRODA, Muzeum POLIN, godz. 16:00 / 11/29, WEDNESDAY, POLIN Museum, 4:00pm
Pokaz specjalny laureata Honorowej Kamery Dawida WJFF (poza konkursem) 2017 - Jerzego Hoffmana /
Special screening - Jerzy Hoffman: 2017 Honorary David Camera Award Laureate
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Raj Paradise

Wedle wyroków Twoich According to the Decrees of Providence

reż. / dir. reż. Andrei Konchalovsky, Rosja / Niemcy / Russia / Germany 2016, 130’, dramat / drama
Język: rosyjski, niemiecki, francuski, jidysz. Napisy: polskie, angielskie / Language: Russian,
Germany, French, Yiddish. Subtitles: Polish, English

reż. / dir. Jerzy Hoffman, Polska / Poland 1983, 98’’, dramat (poza konkursem) / drama (noncompetition)
Język: polski. Napisy: angielskie / Language: Polish. Subtitles: English

Venice Film Festival 2016 - Srebrny Lew dla Najlepszego Reżysera, rosyjski kandydat do Oscarów 2016, Rosyjskie Oscary
2016 - Najlepszy Reżyser / Venice Film Festival 2016: Silver Lion for Best Director, 89th Academy Awards, Official
Russian Submission – Short-listed, Russian Oscars - Best Director

Niezwykle przejmujący obraz ludzkich losów, które skrzyżowały się w czasach II wojny, w obliczu nieznanego
dotąd okrucieństwa. Zaskakująca narracja utrzymana w czarno-białej konwencji i trzy dramatyczne historie:
rosyjskiej emigrantki Olgi, arystokratki i uczestniczki francuskiego ruchu oporu, Niemca Helmuta, wysoko postawionego oficera SS oraz francuskiego kolaboranta Jules’a.
Shot in black and white by famed cinematographer Alexander Simonov, Paradise tells the compelling
story of three individuals whose paths cross amidst the devastation of war. Olga is a beautiful Russian
aristocratic émigré and member of the French Resistance; Jules is a French-Nazi collaborator who is
assigned to investigate her case; and Helmut is a high-ranking, yet naïve German SS officer who once
fell madly in love with Olga and meets her again when she is shipped to a concentration camp. While
they recount their stories, the film flashes back to the end of World War II and the days when their
destinies crossed.

Wedle wyroków Twoich, reż. Jerzy Hoffman, Polska 1983, 98’, dramat. Pokaz specjalny laureata Honorowej Kamery Dawida WJFF 2017 - Jerzego Hoffmana
Dramat, oparty na motywie drogi, przedstawiający tragiczny los dziecka walczącego o życie w czasach
ludobójstwa, zrealizowany w konwencji metaforycznej przypowieści. Nastoletnia Ruth po ucieczce z
transportu do obozu Zagłady próbuje wrócić do krewnych, którzy pozostali w Warszawie. W filmie wystąpili m.in.: Sharon Brauner, Anna Dymna i Marian Opania.
As the Germans invade Poland Jewish Ruth and her mother are trapped by the oncoming Nazis. When
they are loaded onto a truck for transportation to a ghetto, Ruth is told by her mother to jump from the
truck at the first chance and to make her way to relatives in Warsaw. While the war progresses Ruth
tries to survive and grow up. Stars: Sharon Brauner, Anna Dymna, Günter Lamprecht, Marian Opania.

Zdjęcie pochodzi z zasobów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

29.11, ŚRODA, Muzeum POLIN, godz. 20:15 / 11/29, WEDNESDAY, POLIN Museum, 8:15pm

24.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, godz.16:00 / 11/24, FRIDAY, POLIN Museum, 4:00pm
Pokaz specjalny laureata Honorowej Kamery Dawida WJFF (poza konkursem) 2017 - Jerzego Hoffmana /
Special screening - Jerzy Hoffman: 2017 Honorary David Camera Award Laureate
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Abulele

Za grzechy (Ał Chejt) For the Sins

reż. / dir. Jonathan Geva, Izrael / Israel 2015, 90’, fabuła (poza konkursem) / animated feature film (noncomeptition)
Język: hebrajski. Lektor: polski / Language: Hebrew. Voice-over: Polish

reż. / dir. Aleksander Marten, Polska / Poland 1936, 69’, dramat (poza konkursem) / drama (non-competition)
Język: jidysz. Napisy: polskie / Language: Jidysz. Subtitles: Polish

WJFF KIDS. Czy jest tu ktoś, kto nie lubi filmów? - pokaz filmu „Abulele” i warsztaty dla
rodzin z dziećmi, 7-12 lat / WJFF KIDS. Is there anyone here who doesn’t like movies?
– workshop for families with the screening of “Abulele”, (kids 7-12 years old)

Małopolskie miasteczko żydowskie w czasie wojny 1916 roku. Leon Anton, młody Żyd, oficer armii
austriackiej ginie na froncie, pozostawiając ciężarną Esterę, córkę miejscowego rabina. Dziewczyna
ucieka z domu, porzuca nowo narodzoną córkę i wyjeżdża do Ameryki. „Za grzechy” to pierwszy po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości film w języku jidysz ze scenografią Jankiela Adlera, uznanego
malarza i grafika, członka awangardowej grupy artystycznej „Jung Jidysz”.

Film „Abulele”, którego bohater, dziesięcioletni Adam, zaprzyjaźnia się z potworem o wielkim sercu, będzie
punktem wyjścia do rozmowy i działań z wykorzystaniem różnych form plastycznych, ruchowych i pracy z
kamerą.

1916, small Jewish town in Lesser Poland during the Great War. Leon Anton, a young Jew and AustroHungarian officer gets killed at the front, leaving pregnant Estera, rabbi’s daughter. The girl runs away
from home, abandoning newborn baby and leaves for America. After many years she comes back to
try to find her daughter. „Za grzechy” is a first Polish movie in Yiddish after regaining independence,
with scenography by Jankiel Adler, renowned painter and graphic artist, member of avant-garde artist
collective Jung Jidysz.

“Abulele”, which main character, 10-year-old Adam befriends monster with a big heart, will be the
starting point for conversation and activities using different plastic arts techniques, physical games
and work with the camera.

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 11.00 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 11:00am
Obowiązują zapisy przez stronę www.polin.pl / Registration through www.polin.pl

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 12:00 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 12:00pm
Przedwojenne Polskie Kino Jidysz / Prewar Polish Films In Yiddish

K r ótkometrażowe f I L M Y
FA B U L A R N E
N A R RAT I V E S H O RT F I L M S
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Bernstein Mr. Bernstein

Córka grabarza The Gravedigger’s Daughter

reż. / dir. Francine Zuckerman, Kanada / Canada 2015, 12’, fabuła krótka / narrative short film
Język: ..../ Language: ...

reż. / dir. Shira Gabay, Izrael / Israel 2016, 16’, krótka fabuła / narrative short film
Język: hebrajski, arabski. Napisy: polskie i angielskie / Language: Jidysz. Subtitles: Polish

Debbie, córka Szai, ocalałego z Zagłady piekarza i wielkiego miłośnika muzyki, wciąż pamięta słuchaną
w dzieciństwie historię niezwykłego koncertu Leonarda Bernsteina dyrygującego “Błękitną rapsodię” w obozie
dipisów. Kiedy więc Bernstein przyjeżdża do miasta, by zagrać w tutejszej filharmonii, Debbie pojawia się na
próbie z nadzieję, że opowie kompozytorowi o swoim ojcu.

Ojciec Ester, głowa tradycyjnej sefardyjskiej rodziny, ma przed śmiercią tylko jedno życzenie - chce,
by choć jeden z jego synów tak jak on został grabarzem. Jednak żaden z męskich potomków nie ma na
to najmniejszej ochoty. O kontynuowaniu tradycji marzy za to jedyna córka zmarłego. Wbrew rodzinie
i społeczności. Feministyczny film pełen czarnego humoru.

Debbie Filler’s father Schaja is a Polish Jewish baker who loves music. As a girl Debbie was raised
on the story of Schaja survival of the Nazi death camps, and a remarkable event that changed how
he viewed the world—seeing Leonard Bernstein perform Rhapsody in Blue at a Displaced person’s
Camp after the war. So when Bernstein arrives in town years later with the New York Philharmonic,
Debbie—now a young woman— shows up to a rehearsal with the hope of meeting Bernstein and maybe
even telling him the story…

Esther’s father was a gravedigger who in his last will and testament left only one significant request:
that one of his sons continue with his profession. None of his sons have the slightest interest in doing
so. Esther is the only daughter in this traditional ‘Sephardic’ North African home, and embarks upon a
struggle to carry on her father’s legacy of humility and kindness over the objections of her family and
community. A feminist film with a sprinkling of graveyard humor.

27.11, PONIEDZIAŁEK, Muzeum POLIN, godz. 16:30 / 11/27, MONDAY, POLIN Museum, 4:30pm

28.11, WTOREK, JCC WARSZAWA, godz. 18:00 / 11/28, TUESDAY, JCC WARSAW, 6:00p.m.
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Dziewczyna w niebezpieczeństwie Girl at Risk

Płomienie When the Flame Stands Still

reż. / dir.... Izrael / Israel 2017, 21’ fabuła krótka / narrative short film
Język: hebrajski, arabski. Napisy: polskie i angielskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish, English

reż. / dir. Michael Mike Canon, USA 2016, 18’’, krótka fabuła / narrative short film
Język: idysz, niemiecki, angielski. Napisy: polskie / Language: Yiddish, German, English. Subtitles:
Polish

Shira jako ortodoksyjna Żydówka nie musi iść do wojska. Służbę odpracowuje, pomagając w jednej ze szkół
średnich, gdzie przydzielana jest do frustrujących, nieistotnych zadań. Kiedy poznaje sprawiającą problemy
uczennicę Inbal, postanawia zostać jej mentorką. Czy niedoświadczonej i wychowanej w innym środowisku
dziewczynie uda się pomóc nastolatce?

W nazistowskich Niemczech rozkwita uczucie religijnej pary młodych Żydów. Ponieważ zgodnie z tradycją jakikolwiek kontakt fizyczny między nimi jest zabroniony aż do ślubu, szukają innych sposobów
na okazanie sobie miłości. Kiedy wybuchnie wojna i będą ukrywać się w jednej piwnicy, oddzieleni
ścianą, niemożność dotyku stanie się jeszcze boleśniejsza.

As an Orthodox Jewish recruit, Shira (19) is excused A compulsory combat duty in the army and is instead doing a year’s National Service in a high school. Frustrated at the minor tasks she is given to do,
Shira seeks greater involvement with the students and sets herself up as mentor to Inbal, a troubled
fourteen year old facing a serious crisis. Shira’s sheltered background and good intentions combine to
form a deadly mix of naivety and inexperience.

In Nazi Germany, a young Jewish couple takes on a cultural practice that prohibits them from making
physical contact. As they yearn for each other’s touch, they express their love in ways they never could
have imagined. In the midst of the Holocaust, the young couple hides in two claustrophobic bunkers
that are only a wall apart. As their love grows, the hatred during the Holocaust rises...and as their touch
gets closer, so does the Gestapo.

28.11, WTOREK, JCC WARSZAWA, godz. 18:00 / 11/28, TUESDAY, JCC WARSAW, 6:00p.m

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 12:00/ 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 12:00pm
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Precz ze skrzypkiem! Killing the Fiddler

Raphael

reż. / dir. Barak Barkan, USA 2016, 7’, fabuła krótka / narrative short film
Język: angielski. Napisy: polskie / Language: English. Subtitles: Polish

reż. / dir. Aner Tausig, Izrael / Israel 2017, 7’’, krótka fabuła / narrative short film
Język: hebrajski. Napisy: polskie i angielskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish, English

Komedia o Adamie, młodym Żydzie, który za chwilę ma poślubić Vicky Cheung, nie-żydowską dziewczyną. Zawieranemu wbrew tradycji związkowi usiłują zapobiec jego od dawna nieżyjący przodkowie

28-letni Raphael, od niedawna zaręczony, podejmuje pracę wysłannika rabinatu. Ma za zadanie zastraszać, zawstydzać, a jeśli to konieczne, nawet fizycznie krzywdzić upartych mężów, którzy nie chcą
dać swoim żonom rozwodu. Jednak kiedy trafia na Odeda, nie wie, czy zachować się według ustalonych
zasad.

A comedy about Adam, a Jewish man, five minutes before he marries a non-Jewish woman, Vicky
Cheung. Just before the ceremony, he is confronted by photographs of his ancestors, who come to life
in order to prevent this “unholy” matrimony.

Raphael (28), newly engaged to be married, takes a job as an emissary for the Jewish rabbinate whose
job it is to threaten, intimidate and even assault recalcitrant husbands who will not give their wives a
Gett (bill of divorce). but when he meets Oded, Rapahel is having trouble deciding what to do.

27.11, PONIEDZIAŁEK, Muzeum POLIN, godz. 16:30 / 11/27, MONDAY, POLIN Museum, 4:30pm

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 20:20 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 8:20pm
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Transfer Transfer

Zimna Woda Cold Water

reż. / dir. Michael Grudsky, Niemcy / Germany 2017, 22’, fabuła krótka / narrative short film
Język: hebrajski. Napisy: polskie, angielskie / Language: English. Subtitles: Polish

reż. / dir. Tehila Peter Dansker, Izrael / Israel 2016, 19’, krótka fabuła / narrative short film
Język: hebrajski, arabski. Napisy: polskie, angielskie / Language: Hebrew, Subtitles: Polish, English

Erez, izraelski oficer wraz z dwójką innych żołnierzy otrzymują nakaz przetransportowania skazanego do
więzienia w Megiddo. Sytuacja, którą napotkają po drodze, zmusi oficera do przekroczenia swoich uprzedzeń.

Młoda dziewczyna wyrusza na poszukiwanie ojca, który porzucił ją, kiedy była dzieckiem i został ultraortodoksyjnym Żydem.

Erez, an Israeli commissioned officer, and two other soldiers have been ordered to transfer a prisoner
to Megiddo prison. Along the way, a conflict arises that forces the young officer to surpass himself in
order to solve the situation.

A young girl’s search for the father who abandoned her as a child leads her to his present home and
the discovery that he is now an ultra-Orthodox Jew.

27.11, PONIEDZIAŁEK, Muzeum POLIN, godz. 18:00 / 11/27, MONDAY, POLIN Museum, 6:00pm

28.11, WTOREK, JCC WARSZAWA, godz. 18:00 / 11/28, TUESDAY, JCC WARSAW, 6:00p.m.

D ługometrażowe
filmy dokumentalne
D O C U M E N TA R Y F E ATU R E S
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Ben-Gurion, Epilog Ben-Gurion, Epilogue
reż. / dir. Yariv Mozer, Izrael / Francja / Israel / France 2016, 70’, dokument / documentary
Język: angielski, hebrajski. Napisy: angielskie, polskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish,
English.
Nagroda Izraelskiej Akademii Filmowej 2017 w kategorii Najlepszy Dokument, Toronto Jewish FF 2017, Boston Jewish FF
2017, UK Jewish FF 2017 / Israeli Oscars 2017 - Best Documentary, Toronto JFF, Boston JFF, UK JFF

Odnaleziony i zmontowany po latach wywiad z Davidem Ben-Gurionem, urodzonym w Płońsku ojcem założycielem państwa Izrael, to wynik niezwykłego spotkania z młodym brytyjskim dziennikarzem. Doszło do niego
w 1968 roku, w czasie, gdy odsunął się on od polityki i zamieszkał na pustyni Negew. W trakcie rozmowy,
z charakterystycznym dla siebie błyskotliwym poczuciem humoru, Ben-Gurion rozlicza się z przeszłością,
dzieląc się refleksjami na temat władzy i życia osobistego. Film daje unikalny wgląd w niezwykłą osobowość
jednego z najważniejszych przywódców współczesnej historii, ujawnia kulisy jego politycznych decyzji i kreśli
zaskakująco prawdziwą wizję przyszłości Izraela.
In the great depths of the archive, six hours of interview footage was discovered of one of modern
history’s greatest leaders-David Ben-Gurion. It is 1968 and he is 82 years old, five years before his
death. He lives in his secluded home in the desert, removed from all political discourse, which allows
him a hindsight perspective on the Zionist enterprise. Ben-Gurion’s introspective soul searching is
the focus of this film, and his clear voice provides a surprising vision for today’s crucial decisions
and the future of Israel.

30.11, CZWARTEK, Muzeum POLIN, godz. 20:00 / 11/30, THURSDAY, POLIN Museum, 8:00pm
CEREMONIA ZAMKNIĘCIA FESTIWALU / CLOSING CEREMONY
Premiera Polska / Polish premiere

Buntownik przy fortepianie - życie i twórczość Andrzeja
Czajkowskiego
Rebel of the Keys. The Life and Music of André Tchaikowsky
reż. / dir. Mark Charles, UK 2016, 90’, dokument / documentary
Język: angielski. Napisy: polskie / Language: English, Subtitles: Polish

Historia pianisty, kompozytora i enfant terrible, Andrzeja Czajkowskiego. Obraz o wyjątkowości jego
talentu, ekscentrycznej osobowości, zaskakujących faktach z życia, biseksualności i dramatycznych
przeżyciach z dzieciństwa - ucieczce z warszawskiego getta. To także opowieść o tym, jak 30 lat po
śmierci autora doszło do światowej premiery jego opery „Kupiec wenecki”.
This is the story of an eccentric genius with a rare gift who would rather be thought of as a ‘dangerous
dinner guest’ than a man with a tragic backstory. André Tchaikowsky’s story starts in the Warsaw
ghetto from where he made a miraculous escape, to rapid fame as a pianist touring the world with
Rubinstein, but his greatest wish was to be a composer. The complexity of André’s music and some
hitherto surprising and unknown events in his life, as well as the sight of his masterful opera on the
world stage, all lead to an ending that would please this contrary but fascinating individual.

29.11, ŚRODA, Muzeum POLIN, godz. 18:00 / 11/29, WEDNESDAY, POLIN Museum, 6:00pm
Premiera Polska / Polish premiere
Po pokazie panel dyskusyjny / Followed by a panel discussion
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Izrael oczami pisarzy Israel: Stories of Modern Days

Koszerna miłość Kosher Love

reż. / dir. William Karel, Blanche Finger, Francja / France 2017, 53’, dokument / documentary
Język: hebrajski, angielski. Napisy: polskie, angielskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish,
English.

reż. / dir. Evan Beloff, Kanada / Canada 2017, 45’, dokument / documentary
Język: angielski. Napisy: polskie / Language: English, Subtitles: Polish

70 lat po powstaniu Państwa Żydowskiego dziesięciu znanych izraelskich pisarzy, m.in.: Amos Oz, David Grossman, Zeruya Shalev i Avraham B. Yehoshua, przygląda się swojej ojczyźnie. Ich dzieła są odbiciem problemów,
z jakimi zmaga się kraj: konfliktu z Palestyńczykami i bliskości terytoriów okupowanych, ciężaru przeszłości,
projektu syjonistycznego, religii, armii i młodych ludzi, napięć społecznych i sporów o ziemię. Wnosząc swoje
wyjątkowe spojrzenie na Izrael, opowiadają o nim z codziennej perspektywy insiderów

Czy chasydzki swat może znaleźć prawdziwą miłość dla religijnego i bardzo wymagającego hip-hopowca? Czy jest w stanie połączyć dwoje obcych ludzi z dwóch różnych krańców świata? Czy dotyczące małżeństwa przykazania Tory mają szansę sprawdzić się we współczesnym świecie? Zabawne
animacje i poważne rozmowy o wartości miłości i małżeństwa.

70 years after the creation of the Jewish State, ten well-known Israeli writers (Amos Oz, David Grossman, Zeruya Shalev, Avraham B. Yehoshua) shine a spotlight on Israel. Their works echo the issues
their country faces: the conflict with the Palestinians and the proximity of the occupied territories,
the weight of the past, the Zionist project, religion, the army and young people, social tensions, and
territorial disputes. Bearing their singular take on their country, they relate it from a day to day, insider
perspective.

What happens when a rabbinical matchmaker, a newly married Hasidic couple and a single, religious
hip-hop artist explore the precise meaning of True Love? Using levity, animation and downright silliness, Kosher Love looks at the search for true love and bible-instructed marriage in the Orthodox/
Hasidic Jewish world as it pushes back against an ever encroaching, wired, secular world and its idea
of momentary disposable love.

Partnerzy:
Partners:

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 18:30 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 6:30pm
Premiera światowa / Polish premiere
Po projekcji panel dyskusyjny / Followed by a panel discussion

Partnerz pokazu:
Partner:

27.11, PONIEDZIAŁEK, Muzeum POLIN, godz. 16:30 / 11/27, MONDAY, POLIN Museum, 4:30pm
Premiera Polska / Polish premiere
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Pan Majonez Monsieur Mayonnaise

Park uchodźców Levinsky Park

reż. / dir. Trevor Graham, Niemcy / Australia / Francja / Germany / Australia / France 2016, 95’’, dokument /
documentary
Język: angielski, francuski. Napisy: polskie, angielskie / Language: English, Franch. Subtitles: Polish,
English.

reż. / dir. Beth Kruvant, USA 2016, 66’, dokument / documentary
Język: hebrajski, angielski. Napisy: polskie, angielskie / Language: Hebrew, English. Subtitles: Polish,
English.

Berlinale 2017, Melbourne JFF 2017 - Nagroda Publiczności, Transatlantyk Film Festival 2017 / Berlinale 2017, Melbourne
JFF 2017 - Nagroda Publiczności, Transatlantyk Film Festival 2017

Georges Mora - pseudonim „Pan Majonez” - działał w czasie wojny we francuskim ruchu oporu. Wspólnie ze
słynnym mimem Marcelem Marceau pomagał między innymi w transporcie żydowskich dzieci do Szwajcarii.
Po latach artysta i reżyser Philippe Mora, wyposażony w pędzel i... bagietkę z majonezem postanawia oddać
hołd ojcu oraz poznać losy tych, którzy zostali przez niego uratowani.

„Levinsky Park” to dokument o Tel Awiwie i ludziach niesionych nurtem historii. Z perspektywy starającego się o azyl uciekiniera z Darfuru, wieloletnich mieszkańców i działacza praw człowieka poznajemy
zarysy i niuanse dramatu uchodźców. “Levinsky Park” przedstawia zderzenie dwóch światów: ludzi,
którzy mieszkają w okolicy od końca XX wieku i od czasów zaraz po II Wojnie Światowej oraz tysięcy
migrantów i uchodźców, głównie z Afryki Subsaharyjskiej, przekraczających pustynię w poszukiwaniu
wolności.

“Monsieur Mayonnaise” is the adventure of artist and filmmaker Philippe Mora into his family’s secret
past. Equipped with paints and easel, Philippe embarks on a journey to create an audacious comic
book about his parents and their survival of the Holocaust. While Philippe grew up in Australia with
his parents, he only discovers as an adult that his father was born in Germany, secretly worked for
the French Resistance and was code-named ‘Monsieur Mayonnaise’. But his father only uncovered
part of the story.

“Levinsky Park” tells the simple stories of people riding the tide of history in Tel Aviv, Israel. Through
the lens of an asylum seeker from Darfur, long time residents of the community, and a human rights
activist, we explore the contours and nuances of the refugee story. The film portrays a clash of two
worlds: that of long time residents who have lived in the area since the turn of the 20th century
and since the aftermath of WWll and that of thousands of migrants and refugees mostly from subSaharan Africa, who cross the desert to reach freedom.

Partner pokazu:
Partner:
Pologn
e

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 14:00 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, :00pm

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 15:15 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 3:15pm
Premiera Polska / Polish premiere
Spotkanie z reżyserką. / Meeting with the director Beth Kruvant.
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Po Auschwitz. Historie sześciu kobiet
After Auschwitz. The Stories of Six Women
reż. / dir. Jon Kean, USA 2016, 83’, dokument / documentary
Język: angielski. Napisy: polskie / Language: English. Subtitles: Polish

Zachodni brzeg Jordanu West of the Jordan River
reż. / dir. Amos Gitai, Francja / Izrael / France / Israel 2017, 84’, dokument / documentary
Język: hebrajski, angielski. Napisy: polskie, angielskie / Language: Hebrew, Arab, English. Subtitles:
Polish, English.

Los Angeles JFF 2017 - Najlepszy Dokument / Best Documentary LA JFF

Cannes International FF 2017, Jerusalem FF 2017, Warsaw Film Festival 2017, UK Jewish FF 2017 /Cannes International FF
2017, Jerusalem FF 2017, Warsaw Film Festival 2017, UK Jewish FF 2017

„Jesteście wolni. Wracajcie do domu”. Dla ocalonych wyzwolenie z obozów było początkiem trwających całe
życie zmagań. Film śledzi losy sześciu niezwykłych kobiet, pokazując, jak wygląda ich życie “po Auschwitz”.
Wszystkie bohaterki przeniosły się do Los Angeles, wyszły za mąż i wychowały dzieci, ale nigdy nie znalazły
prawdziwego domu. Tym, co czyni opowieść o nich jeszcze bardziej fascynującą, jest ukazanie, jak postrzegały,
interpretowały i reagowały na zmieniające się oblicze Ameryki w drugiej połowie XX wieku.

W 1982 roku Amos Gitai nakręcił kontrowersyjny dokument „Field Diary”, będący kroniką negocjacji
pomiędzy Palestyńczykami a Izraelczykami. Teraz powraca na okupowane terytoria, by opisać wysiłek
zwykłych obywateli, próbujących poradzić sobie z konsekwencjami konfliktu. Rozmawia z aktywistami,
dziennikarzami, żołnierzami, matkami pogrążonymi w żałobie, dziećmi i żydowskimi osadnikami.

“You’re free. Go home”. Most Holocaust films end with these words, the very words that survivors
heard at liberation. But After Auschwitz is not a typical “Holocaust” film. After Auschwitz is a “PostHolocaust” documentary that follows six extraordinary women, capturing what it means to move from
tragedy and trauma towards life. In watching the struggles of survival, the audience feels a searing
connection to our current political climate, as history teaches us the vital role humanity plays in our
hopes for greater understanding and compassion.

Amos Gitai returns to the occupied territories for the first time since his controversial 1982 documentary Field Diary. Gitai drives to the West Bank, where he witnesses the efforts of citizens, Israelis and
Palestinians, trying to overcome the consequences of the 50-year occupation. “West of the Jordan
River” shows the human ties woven by human rights activists, journalists, the military, mourning
mothers and even Jewish settlers. Faced with the failure of politics to solve the occupation issue,
many men and women have risen and acted in the name of civic consciousness.

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 12:00 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 12:00pm
Premiera Polska / Polish premiere

27.11, PONIEDZIAŁEK, Muzeum POLIN, godz. 18:00 / 11/27, MONDAY, POLIN Museum, 6:00pm
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Żywy czy umarły? More Alive than Dead
reż. / dir. Tzachi Schiff, Izrael / Argentyna / Francja / Israel/ Argentina/ France 2017, 66’’, dokument /
documentary
Język: angielski. Napisy: polskie / Language: English. Subtitles: Polish
San Francisco Jewish Film Festival 2017, UK JFF 2017 / San Francisco Jewish Film Festival 2017, UK Jewish FF 2017

Dla jednych był geniuszem: mówią, że wyprzedził swoje czasy o 100 lat; że uwolnił ludzkość z okowów ucisku,
religii i hipokryzji. Inni twierdzą, że ukradł “swoje” teorie; że był naciągaczem i chciwym kłamcą, który tak
naprawdę zatruł skarbnicę wartości moralnych ludzkości.
Film odsłaniający, po raz pierwszy w historii, podświadomość człowieka, który stworzył pojęcie podświadomości. Panie i panowie - oto Zygmunt Freud!
Some say he’s a genius: That he was a hundred years ahead of his time; That he released humanity
from the shackles of oppression, religion and hypocrisy. Others say he swindled “his” theories from
others; that he was a con-man and a greedy liar that actually polluted humanity’s moral values. This
film exposes – for the first time ever -the unconscious of the person who conceived the unconscious.
Please welcome - Sigmund Freud.

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 19:00 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 7:00pm
Premiera Polska / Polish premiere

kr ótkometażowe
dokumenty
D O C U M E N TA R Y
S H O RT F I L M S
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Hafciarki Stitchers: Tapestry of Spirit

Kropla krwi Drop of Blood

reż. / dir. Tassie Notar, Kanada / Canada 2017, 15’, dokument krótkometrażowy / documentary short
Język: angielski. Napisy: polskie / Language: English. Subtitles: Polish

reż. / dir. Tomasz Wiśniewski, Polska / Poland 2017, 37’, dokument krótkometrażowy / documentary short
Język: polski. Napisy: angielskie / Language: Polish. Subtitles: English

Kanadyjska artystka podjęła się ambitnego zadania wyhaftowania Tory. Do projektu zaprosiła ponad tysiąc kobiet z niemal 20 krajów. Żydówki, chrześcijanki, muzułmanki haftują fragmenty, które złożą się na inspirującą
wystawę, podróżującą po całym świecie.

Legenda mordu rytualnego – fałszywe przekonanie, że Żydzi zabijają chrześcijańskie dzieci, aby pozyskać krew do swoich praktyk, w szczególności, by dodać kroplę ich krwi do pieczonej na święto
Paschy macy – obecna jest w Europie od ośmiuset lat. Niektórzy mieszkańcy Wschodniej Polski wciąż
dopuszczają, że kryć się może w niej kropla prawdy.

One woman’s ambitious project to create the entire Torah,in needlepoint. Over 1,000 stitchers in almost 20 countries, are each stitching a portion, in the hope that the final work will become a inspiring
traveling museum exhibit.

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 12:00 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 12:00pm

Here is a story about a dangerous superstition that some still believe, including many older Poles, both
Catholic and Orthodox. Blood libel is an accusation that Jews kidnapped and murdered the children
of Christians in order to use their blood as part of their religious rituals during Jewish holidays. Historically, these claims – alongside those of well poisoning and host desecration – have been a major
theme of the persecution of Jews in Europe.

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 14:00 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 2:00pm
Spotkanie z autorem filmów. / Meeting with the director.
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LON

Nana Drop of Blood

reż. / dir. Nina Landau, Belgia / Belgium 2017, 7’, krótki dokument animowany / documentary short,
animated
Język: angielski. Napisy: polskie / Language: English. Subtitles: Polish

reż. / dir. Ali Kellner, Kanada / Canada 2017, 5’, krótki dokument animowany / documentary short, animated
Język: . / Language:.

Życie Lona Landaua, obiecującego scenografa, niszczy druga wojna światowa. Zostaje uwięziony w obozie w
Belgii, ale nawet tam, dzięki zdolnościom kreowania światów w wyobraźni, udaje mu się zachować nadzieję.
„Lon” to oda do siły wyobraźni, film o tym, w jaki sposób ludzie zachowują godność w tragicznych czasach.

Dzieciństwo Very Reiner przypadło na czas II wojny światowej. Została zabrana z rodzinnego domu
w Budapeszcie i osadzona w obozie. W animowanym filmie swojej wnuczki, Ali Keller, opowiada
w jaki sposób małej Żydówce udało się przeżyć rozstanie z matką i marsz śmierci w kierunku granicy
austro-węgierskiej.

Lon Landau is a promising Jewish stage designer whose life takes a turn during World War II. He is
held captive in a Belgian nazi camp, but decides to stay positive and do what he knows best: building
dream worlds. LON is an ode to the power of imagination and how people maintain their dignity in
difficult times.

Vera Reiner was seized from her home and family in Budapest at a young age in World War II. Taken as
a Jewish prisoner, she recounts the story of how she survived along with thousands of other women
during the Nazi occupation of Austria and Hungary in 1944. Through the use of animated visuals, Vera
tells how she was separated from her mother and forced on a death march to the Austria-Hungarian
border to dig trenches in order to stop the approaching fleet of the Russian army.

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 19:00 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 7:00pm

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 14:00 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 2:00pm
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Ostatnia Droga The Final Road

Rebeliantka Objector

reż. / dir. Dean Gold, Brendan Mills, Kanada / Canada 2016, 19’, dokument krótkometrażowy /
documentary short

reż. / dir. Molly Stuart, USA 2017, 16’, document krótkometrażowy / documentary short

Język: angielski. Napisy: polskie / Language: English. Subtitles: Polish

Język: angielski. Napisy: polskie/ Language: English. Subtitles: Polish

Przez pryzmat tajnego śledztwa toczonego przez Stevena Rambama, prywatnego detektywa z Brooklynu zwanego amerykańskim łowcą nazistów, dokument bezkompromisowo przygląda się złożonościom powojennego
poczucia sprawiedliwości, polowaniu na nazistów i kryjącym się na nimi politycznym rozgrywkom.

19-letnia Atalya musi odbyć służbę wojskową. Dziewczyna w geście protestu odmawia wstąpienia do
armii, choć wie, że naraża się na spędzenie 6 miesięcy w areszcie i że może stać się obiektem ataków
ze strony społeczeństwa. “Rebliantka” to film o konflikcie izraelsko-palestyńskim z perspektywy Izraelki, która podejmuje niepopularną decyzję.

Final Road - Through the undercover investigation of Steven Rambam, a Brooklyn based Private Investigator known as ‘America’s Nazi Hunter’, The Final Road is an unflinching look at the moral complexities of post-WWII justice, Nazi prosecution, and the hidden politics behind it.

As a 19-year-old Israeli, Atalya is obligated to enlist in the armed forces. Refusing service as a public
protest of Israeli policy means facing up to 6 months in prison. As Atalya anticipates this reality, she
also worries about becoming a target for public vitriol. “Objector” offers a window into the IsraeliPalestinian conflict through the perspective of a Jewish woman making an uncommon sacrifice.

24.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, godz. 16:00 / 11/24, FRIDAY, POLIN Museum, 4:00pm

27.11, PONIEDZIAŁEK, Muzeum POLIN, godz. 18:00 / 11/27, MONDAY, POLIN Museum, 6:00pm
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Wędrowcy The Travelers

Sponsor:

5 dokumentów krótkometrażowych zrealizowanych przez studentów podczas Warsztatu Filmowego
w Jerozolimie / The Jerusalem Film Workshop (poza konkursem) / . 5 shorts made by travelers in
Jerusalem, Israel 2017, 53’, different directors, documentary short, (non-comeptition)
Język: hebrajski, angielski. Napisy: polskie, angielskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish, English
5 krótkich dokumentów o Jerozolimie, które powstały w ramach sześciotygodniowych warsztatów w Izraleu we
współpracy z Jerusalem Film Festival.
Jerusalem Film Workshop to wyjątkowy i fascynujący program dający twórczym, młodym filmowcom z całego
świata okazję doskonalenia umiejętności, a przy okazji także poznania Izraela. W ciągu 6 tygodni uczestnicy
- wytypowani przez organizatorów ponad 20 największych festiwali filmów o tematyce żydowskiej - stworzyli
krótkie filmy dokumentalne prezentujące ich własne, świeże spojrzenie na Jerozolimę.
Habesza, reż. Naphtali Rosenberg, zdjęcia: Bailey Softness, montaż: Michelle Blue,
produkcja: Olivier Lafond-Wise
HaMavdil, reż. Erik Hirschhorn, zdjęcia: Yarden Zahav, montaż: Tal Aharonov, produkcja: Yoni Collins
Jak prowadzi się windę, reż.: Hannah Skolnick, zdjęcia: Jonathan Meiri-Brauer, montaż: Arielle Granoff, produkcja: Salvatore Natale
Jeśli cię kiedyś zapomnę, Jerozolimo, reż.: Rachel Boyoung Kim, zdjęcia: Cecilia Brunelli, montaż: Ashma
Pokharel, produkcja: David Urban
Obcy, reż. Anna Kiraly, zdjęcia: Magda Mazur, montaż: Marie Maitrot, produkcja: Gal Dor

Screening of Jerusalem Film Workshop films, a program held in affiliation with the Jerusalem Film
Festival collaborating with over 20 festivals from around the world (Warsaw Jewish Film Festival amng
them!), each of which participated in the selection of candidates.
The Jerusalem Film Workshop is a unique and exciting program offering creative young filmmakers from
all over the world the opportunity to hone their filmmaking skills whilst also exploring the land of Israel.
Over the course of 6 weeks, students have created short documentaries that present their own fresh
perspectives on the city of Jerusalem.
Habesha, director: Naphtali Rosenberg, cinematography: Bailey Softness, editor: Michelle Blue, production:
Olivier Lafond-Wise
HaMavdil, dir. Erik Hirschhorn, cinemat. Yarden Zahav, ed.Tal Aharonov, prod. Yoni Collins
How to ride an elevator, dir. Hannah Skolnick, cinemat. Jonathan Meiri-Brauer, ed. Arielle Granoff, prod. Salvatore Natale
Jerusalem if I forget you, dir. Rachel Boyoung Kim, cinemat. Cecilia Brunelli, ed. Ashma Pokharel, prod. David
Urban
Outsider, dir. Anna Kiraly, cinemat. Magda Mazur, ed. Marie Maitrot, prod. Gal Dor

30.11, CZWARTEK, Muzeum POLIN, godz. 16:15 / 11/30, THURSDAY, POLIN Museum, 4:15pm
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Wyjście Exit

Zapomniany sens Forgotten Sense

reż. / dir. Katharina Woll, Niemcy / Germany 2017, 23’’, dokument krótkometrażowy / documentary
short

reż. / dir. Tomasz Wiśniewski, Polska / Poland 2017, 1’, dokument krótkometrażowy (poza konkursem) /
documentary short (non-competition)

Język: hebrajski. Napisy: polskie, angielskie / Language: Hebrew. Subtitles: Polish, English

Język: polski, jidysz. Napisy: polskie, angielskie/ Language: English. Subtitles: Polish

„Wyjście” to film o dwóch kobietach, które opuściły ultraortodoksyjną społeczność. Sara była jej częścią od
kiedy w wieku 17 lat przeniosła się ze Stanów do Izraela. Wiodła bardzo religijne życie, ale w końcu poczuła, że
nie może dłużej znieść panującego rygoru. Sara spotyka Heidi, wychowaną w ortodoksyjnym Bnei Brak kobietę,
której udało się uciec i zabrać ze sobą swoje dzieci.

Stary mężczyzna śpiewa zasłyszaną niegdyś żydowską piosenkę. Czas wymazał jednak z jego pamięci
znaczenie słów.

“Exit” is a film about two women who left the ultra-orthodox community. Sara became ultra-orthodox
at the age of 17 when she moved to Israel from the US. She lived a strong religious and dedicated life
before she couldn´t handle the rigidness of her faith any more. Sarah meets Heidi, who was raised
ultra-orthodox in Bnei Brak. Always wanting to escape the religious life she managed to get a divorce
and to take her two kids with her.

The old man remembers jewish song, but he does not understand what it means...

26.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, godz. 20:20 / 11/26, SUNDAY, POLIN Museum, 8:20pm

25.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, godz. 14:00 / 11/25, SATURDAY, POLIN Museum, 2:00pm

FABUŁA DŁUGOMETRAŻOWA / NARRATIVE FEATURE:
1945, Ferenc Török, Węgry / Hungary 2017, 91’
Droga Aszera / Scaffolding, Matan Yair, Izrael, Polska / Israel, Poland 2017, 92’
Foxtrot, Samuel Maoz, Izrael, Niemcy, Francja / Israel, Germany, France 2017, 108’
Menashe, Joshua Z Weinstein, USA 2017, 82’
Młody Karol Marks / Young Karl Marx, Raoul Peck, Niemcy, Francaj, Belgia / Germany, France, Belgium 2017, 118’
MOOS, Job Gosschalk, Holandia / Holland 2016, 91’
Ojcze nasz / Our Father, Meny Yaesh, Izrael, Francja / Israel, France 2016, 107’
Raj / Paradise, Andrei Konchalovsky, Rosja, Niemcy / Russia, Germany 2016, 130’
DOKUMENT PEŁNOMETRAŻOWY / DOCUMENTARY FEATURE:
Ben-Gurion, Epilog / Ben-Gurion, Epilogue, Yariv Mozer, Izrael, Francja / Israel, France 2016
Buntownik przy fortepianie - życie i twórczość Andrzeja Czajkowskiego / Rabel of the Keys. THE LIFE AND MUSIC OF ANDRÉ TCHAIKOWSKY, Mark Charles, UK 2016, 90’
Izrael oczami pisarzy / Israel : Stories of Modern Days, William Karel, Blanche Finger, Francja / France 2017, 53’
Koszerna miłość / Kosher Love, Evan Beloff, Kanada / Canada 2017, 45’
Park uchodźców / Levinsky Park, Beth Kruvant, USA 2016, 66’
Pan Majonez / Monsieur Mayonnaise, Trevor Graham, Niemcy, Australia, Francja, Niemcy / Australia, France, Germany 2016, 95’
Po Auschwitz. Historie sześciu kobiet / After Auschwitz. The Stories of Six Women, Jon Kean, USA 2016, 83’
Żywy czy umarły? / More Alive than Dead, Tzachi Schiff, Izrael, Argentyna, Francja / Israel, Argentina, France 2017, 66’
Zachodni brzeg Jordanu / West of the Jordan River, Amos Gitai, Francja, Izrael / France, Israel 2017, 84’
FABUŁA KRÓTKOMETRAŻOWA / NARRATIVE SHORT:
Bernstein / Mr. Bernstein, Francine Zuckerman, Kanada / Canada 2016, 12’
CÓRKA GRABARZA / THE GRAVEDIGGER’S DAUGHTER, Shira Gabay, Izrael / Israel 2016, 16’
DZIEWCZYNA W NIEBEZPIECZE ŃSTWIE / GIRL AT RISK, Izrael / Israel 2017, 21’
Precz ze skrzypkiem! / Killing the Fiddler, Barak Barkan, USA 2016, 7’
Płomienie / When the Flame Stands Still, Michael Mike Canon, USA 2016, 18’
Raphael, Aner Tausig, Izrael / Israel 2017, 7’
Transfer / Transfer, Michael Grudsky, Niemcy / Germany 2017, 22’
ZIMNA WODA / COLD WATER, Tehila Peter Dansker, Izrael / Israel 2016, 19’

DOKUMENT KRÓTKOMETRAŻOWY / DOCUMENTARY SHORT:
Hafciarki / Stitchers: Tapestry of Spirit, Tassie Notar, Kanada / Canada 2017, 15’
Kropla krwi / Drop of Blood, Tomasz Wiśniewski, Polska / Poland 2017, 37’,
Lon, Nina Landau, Belgia / Belgium 2017, 7’
Nana, Ali Kellner, Kanada / Canada 2017, 5’
Ostatnia Droga / The Final Road, Dean Gold, Brendan Mills, Kanada / Canada 2016, 19’
Rebeliantka / Objector, Molly Stuart, USA 2017, 16’
Wyjście / Exit, Katharina Woll, Niemcy / Germany 2017, 23’
POKAZY SPECJALNE - POZA KONKURSEM / SPECIAL SCREENINGS - OUTSIDE OF COMPETITION:
Prawo i pięść / THE LAW AND THE FIST, Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, Polska / Poland 1964, 93’
Wedle wyroków Twoich / ACCORDING TO THE DECREES OF PROVIDENCE, Jerzy Hoffman, Polska / Poland 1983, 98’,
Abulele, Jonathan Geva, Izrael / Israel 2015, 90’
Za grzechy (Ał Chejt) / For the Sins, Aleksander Marten, Polska / Poland 1936, 69’
Zapomniany sens / Forgotten Sense, Tomasz Wiśniewski, Polska / Poland 2017, 1’
Wędrowcy / The Travelers, Izrael / Israel 2017, 53’

Organizator/ Organiser:
Fundacja Kamera Dawida
WJFF.pl
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