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Drodzy Widzowie,

14. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej odbędzie się 
w dniach 21-27 listopada 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN i w JCC Warszawa. Tegoroczny festiwal dedykowany jest Marti-
nowi Landauowi i Tadowi Taubemu, któremu zostanie wręczona Hono-
rowa Kamera Dawida w uznaniu za jego zaangażowanie w odbudowę 
życia żydowskiego w Polsce. W programie festiwalu znalazło się ponad 
30 filmów m. in. z Izraela, Polski, Rumunii, Holandii, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady, Japonii, Argentyny, Francji i Niemiec. 

Podczas gali otwarcia festiwalu 21.11 o 19:00 w Muzeum POLIN od-
będzie się polska premiera japońskiego filmu Persona non grata  
(reż. Cellin Gluck) z udziałem reżysera i aktorów. To poruszająca opo-
wieść o japońskim dyplomacie Chiune Sugiharze, który w czasie dru-
giej wojny światowej jako konsul na Litwie uratował kilka tysięcy Żydów.  
W filmie wystąpili m. in. Borys Szyc i Agnieszka Grochowska.

W programie 14. WJFF znalazło się wiele głośnych produkcji prezen-
towanych na międzynarodowych festiwalach. 24/11 o godz. 20:15 za-
prosimy widzów na przedpremierowy pokaz filmu Fritz Bauer kontra 
państwo w reż. Larsa Kraumego – laureata Nagrody Publiczności na 
Festiwalu Filmowym w Locarno. Pokażemy najnowsze izraelskie pro-
dukcje fabularne takie jak nagrodzony w Cannes Dzień po żałobie w 
reż. Asapha Polonskiego (25/11, godz. 20:30). W środę 23/11 o 20:45 
odbędzie się polska premiera filmu Przesłuchanie w reż. Ereza Pe-
ry’ego, który opowiada o konfrontacji polskiego sędziego śledczego  
z czekającym na proces Rudolfem Hössem. Obok filmów długometra-
żowych, w programie znalazły się także pokazy krótkich metraży, m. 
in. nominowanego do Oscara 2016 palestyńskiego filmu Ave Maria. 
Widzom przedstawimy także retrospektywę twórczości rumuńskiego 
reżysera Radu Gabrei, któremu przyznana zostanie Honorowa Kamera 
Dawida za całokształt twórczości i wkład w rozwój kultury żydowskiej.

27 listopada o 19:00 w Muzeum POLIN odbędzie się gala zamknię-
cia festiwalu połączona z pokazem Niepamięci w reż. Atoma Egoyana  
– przejmującej historii starszego mężczyzny, który poszukuje osoby od-
powiedzialnej za śmierć swoich bliskich w Auschwitz. W filmie zagrali 
Christopher Plummer oraz Martin Landau.

Dziękujemy wszystkim partnerom, patronom, sponsorom, współpra-
cownikom 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

Dear Sir/Madam,

We would like to invite you to the screenings of the 14th Warsaw Jewish 
Film Festival, which begins on Monday, November 21st and ends on 
Sunday, November 27th.

The screenings will take place at the POLIN Museum of the History of 
Polish Jews and JCC Warsaw. This year’s festival is dedicated to Martin 
Landau and to Tad Taube, who will be awarded the Honorary Camera of 
David in appreciation for his dedication to the renewal of Jewish culture 
in Poland. The festival’s program includes over 30 films from Israel, 
Poland, Romania, the Netherlands, the United States, Canada, Japan, 
Argentina, France and Germany. It also includes a retrospective of the 
Romanian director Radu Gabrea, who will be awarded the Honorary 
Camera of David in appreciation for his dedication to Jewish culture.

The festival opening ceremony will take place on November 21st at 7pm 
at the Polin Museum and will feature the premiere screening of the film 
Persona non grata (dir. Cellin Gluck), the true story of Chiune Sugihara, 
Japanese diplomat who saved thousands of Jews during World War II 
and is the only Japanese recognized as Righteous Among the Nations. 
The international cast includes Borys Szyc and Agnieszka Grochowska.

The program of the 14th WJFF includes many films screened at in-
ternational festivals. On November 24th at 8:15 pm will take place 
the preview of the film The People vs Fritz Bauer (dir. Lars Kraume), 
winner of the Audience Award at the Locarno Film Festival. We will 
also present the newest Israeli features, among them One Week and 
A Day by Asaph Polonski, awarded in Cannes (25/11, 8:30 pm). On 
November 23rd at 8:45 pm will take place the Polish premiere of The 
Interrogation (dir. Erez Pery), story of the encounter of a Polish in-
vestigation judge and Rudolf Höss. Apart from long feature films, the 
program includes short films, such as the Palestinian 2016 Academy 
Award nominee Ave Maria.

The festival closing ceremony will take place on November 27th at 7 pm 
at the Polin Museum and will feature the screening of Remember (dir. 
Atom Egoyan), the powerful story of an old man fighting dementia, who 
embarks on a mission of finding the blockfuhrer from Auschwitz who is 
responsible for the death of his family. The film stars Christopher Plum-
mer and Martin Landau.

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

ORGANIZATORZY ORGANIZERS
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Szanowni Państwo,

historia Polski to nie tylko dzieje jednego narodu. Nasza przeszłość nieroze-
rwalnie związana była z innymi nacjami, których przedstawiciele żyli także 
na polskiej ziemi jako nasi sąsiedzi i przyjaciele. Naród żydowski przez dłu-
gie wieki z pełnym zaangażowaniem współtworzył polską historię, rozwijał 
gospodarkę i wzbogacał kulturę. Przed II wojną światową Warszawa była 
drugim po Nowym Jorku największym ośrodkiem ludności żydowskiej na 
świecie. Niestety, krwawe żniwo okupacji hitlerowskiej na zawsze zmieniło 
losy obydwu narodów.  

Pamięć o wielkich zasługach i dokonaniach ludzi wyznania mojżeszowego 
nie tylko dla rozwoju Warszawy, lecz także całego naszego kraju, jest nie-
zwykle ważna i cenna. Podobnie jak popularyzowanie dziejów narodu ży-
dowskiego oraz jego bogatego dziedzictwa, umacnianie przyjaznych relacji 
między Polakami i Żydami, rozwijanie dialogu międzynarodowego i wymiany 
kulturowej, promowanie postawy otwartości, tolerancji i szacunku. Warszaw-
ski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej to przykład inicjatywy znakomi-
cie służącej powyższym celom. 

Organizowana już po raz 14. wyjątkowa impreza jest najstarszym tego typu 
przeglądem odbywającym się w Polsce, jak i całej Europie Wschodniej. Wy-
rażam wielkie zadowolenie, że znów mogłem objąć nad nią patronat hono-
rowy, a Samorząd Województwa Mazowieckiego mógł ją dofinansować. To 
wspaniałe, zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie artystyczne, które z 
roku na rok cieszy się rosnącą popularnością i prestiżem. Jego tegoroczna 
edycja dedykowana jest Martinowi Landauowi – znakomitemu amerykań-
skiemu aktorowi filmowemu i telewizyjnemu, zdobywcy Oskara oraz Tadowi 
Taubemu – amerykańskiemu biznesmenowi i filantropowi pochodzenia pol-
skiego, który współfinansował budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. 

Jestem przekonany, że tegoroczny, 14. Warszawski Festiwal Filmów o Te-
matyce Żydowskiej, dzięki swemu bogatemu i różnorodnemu programowi 
oraz zaangażowaniu organizatorów, okaże się bardzo udany i dostarczy 
wszystkim wielu niezapomnianych emocji i wrażeń. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 
 Adam Struzik

Ladies and gentlemen,

History of Poland is not only history of one nation. Our past is inseparably 
linked with people

of different nationalities, who lived also on Polish soil as our neighbours 
and friends. Jewish nation contributed to Polish history, developed 
economy and enriched culture with great dedication for many centuries. 
Before The Second World War Warsaw was second biggest centre of 
Jewish population in the world, with New York City being the number one. 
Unfortunately the bloody harvest of Nazi occupation have changed the 
fate of both nations forever.  

Memory of great merits and achievements of adherents of Judaism not 
only for the development of Warsaw, but also for the whole country, is 
very important and valuable. Similar situation is with popularization of 
Jewish history and its rich heritage, making stronger friendly relations 
between Poles and Jews, development of international dialogue and cul-
tural exchange, promotion of openness, tolerance and respect. Warsaw 
Jewish Film Festival is the example of an initiative which contributes to 
achieving these goals.

Organized for the 14th time, this special event is the oldest review of this 
type in Poland, as well as in the whole East Europe. I am very pleased, 
that once again I could grant my honorary patronage and Self-government 
of Mazowieckie Voivodeship was able to co-finance the Festival. This is 
excellent, large scale artistic event, which is gaining increasing popularity 
and prestige. This year’s edition is dedicated to Martin Landau – outstand-
ing American film and TV actor and Oscar winner and Tad Taube - Ameri-
can businessman and philanthropist of Polish origin, who co-financed the 
construction of the Museum of the History of Polish Jews. 

I am convinced, that this year’s 14th Warsaw Jewish Film Festival thanks 
to its rich and diverse programme and organizer’s engagement, will be 
very successful and will be able to provide for its visitors unforgettable 
emotions and experiences. 

Marshal of the Mazowieckie Voivodeship 
 Adam Struzik

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY
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TAD TAubE

Honorowa Kamera Dawida 2016 w uznaniu za działalność filantropijną 
i zaangażowanie w odbudowę życia żydowskiego w Polsce, a w szcze-
gólności za wkład w budowę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 
Tad Taube urodził się w Krakowie w 1931 r., skąd na kilka tygodni przed 
wybuchem II wojny światowej (latem 1939 r.) wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych. Nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie i pochodze-
niu, a upadek komunizmu w 1989 r. dał mu możliwość uczestniczenia 
w odbudowie życia żydowskiego w Polsce. Wśród licznych działań i 
projektów filantropijnych podejmowanych przez Fundację Taubego od 
2003 r. w ramach programu Inicjatywa na rzecz Dziedzictwa Żydow-
skiego w Polsce, szczególne miejsce zajmuje Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN.

Jest prezesem Fundacji Taubego na Rzecz Życia i Kultury Żydows - 
kiej, prezesem Fundacji Koret i Konsulem Honorowym RP w rejonie 
Zatoki San Francisco. Jest założycielem i prezesem Woodmont Com-
panies – spółki zajmującej się inwestycjami i zarządzaniem na rynku 
nieruchomości.

Dzięki jego staraniom powstało Centrum Studiów Żydowskich na Uni-
wersytecie Stanford. W 1982 r. założył Amerykańską Ligę Futbolu 
(USFL), jest głównym właścicielem drużyny Oakland Invaders. 

W 2004 r. Tad Taube został odznaczony Krzyżem Komandorskim Or-
deru Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W 2015 r. został odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Broni-
sława Komorowskiego. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamiesz-
kałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnie-
śli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę 
łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

TAD TAubE 

in appreciation of his dedication to Jewish culture, philanthropy  
and co-creation of the POLIN Museum of the History of Polish Jews

Tad Taube Bay Area businessman Tad Taube is the chairman of Taube 
Philanthropies and board president emeritus of the Koret Foundation in 
San Francisco. He is chairman and founder of the Woodmont Compa-
nies, a diversified real estate investment and management organization.

At his alma mater, Stanford University, Mr. Taube is founder and advi-
sory board chair of the Taube Center for Jewish Studies, established in 
1986. He is a member of the Board of Overseers of the Hoover Institu-
tion and serves on its Executive Committee, and was founder and past 
chairman of the advisory board of the Stanford Institute for Economic 
Policy Research (SIEPR). In addition, Mr. Taube is past chair of the 
Stanford Athletic Board. His involvement in Stanford Athletics includes 
his family’s principal gift to Stanford’s Taube Family Tennis Stadium and 
his significant support of Stanford’s new football stadium, built in 2006. 

Born in Kraków, Poland, in 1931, Tad Taube immigrated to the United 
States in the summer of 1939, just months before the outbreak of World 
War II. In 2003, Mr. Taube established a philanthropic program - the 
Jewish Heritage Initiative in Poland (JHIP) - which supports the revital-
ization of Jewish culture in now-democratic Poland. In 2007, the Repub-
lic of Poland named Mr. Taube Honorary Consul for the San Francisco 
Bay Area. In June 2015, then President of the Republic of Poland Broni-
slaw Komorowski awarded Taube the Commander’s Cross of the Star 
of the Order of Merit, Poland’s highest level official state distinction for 
a foreign civilian, which Taube adds to his Commander’s Cross of the 
Order of Merit, received in 2004.

LAuREAcI HONOROWYcH KAMER DAWIDA 2016
LAuREATES Of THE HONORARY cAMERA Of DAvID 2016
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MARTIN LANDAu

Honorowa Kamera Davida 2016 za całokształt pracy aktorskiej  
oraz w uznaniu niezapomnianych ról i postaci, które stworzył

Martin Landau (ur. 20 czerwca 1928) to amerykański aktor telewizyjny 
i filmowy. Jego kariera rozpoczęła się w latach 50. XX wieku, wraz z jego 
pojawieniem się w filmie Alfreda Hitchcocka „Północ, północny zachód” 
(1959). W późniejszych latach zasłynął między innymi rolami w serialu 
telewizyjnym  „Mission: Impossible” (za którą zdobył 3 nominacje do 
nagrody Emmy oraz Złoty Glob) oraz w serialu „Kosmos 1999”.

Landau był dwukrotnie nominowany do Oscara”: za postać Abe Karat-
za w dramacie Francisa Forda Coppoli „Tucker. Konstruktor marzeń” 
oraz za rolę Judah Rosenthala w komediodramacie Woody’ego Allena 
„Zbrodnie i wykroczenia”. Drugoplanowa kreacja w filmie Tima Burtona 
„Ed Wood” przyniosła mu Oscara, Złoty Glob, Nagrodę Saturna, Ameri-
can Comedy Award, CableACE i nominację do nagrody BAFTA.

MARTIN LANDAu

lifetime achievement award in appreciation of his unforgettable  
and iconic characters created in motion pictures and TV

Martin Landau (born June 20, 1928) is an American film and televi-
sion actor. His career started in the 1950s, with early film appearances 
including a supporting role in Alfred Hitchcock’s “North by Northwest” 
(1959). He played regular roles in the television series “Mission: Im-
possible” (for which he received several Emmy Award nominations and  
a Golden Globe Award) and “Space: 1999”.

Landau received the Golden Globe Award for Best Supporting Actor  
– Motion Picture, as well as his first nomination for the Academy Award 
for Best Supporting Actor, for his role in “Tucker: The Man and His 
Dream” (1988); he received his second Oscar nomination for his ap-
pearance in “Crimes and Misdemeanors” (1989). His performance in 
the supporting role of Bela Lugosi in “Ed Wood” (1994) earned him an 
Academy Award, a Screen Actors Guild Award and a Golden Globe 
Award. He continues to perform in film and TV and heads the Hollywood 
branch of the Actors Studio.

LAuREAcI HONOROWYcH KAMER DAWIDA 2016
LAuREATES Of THE HONORARY cAMERA Of DAvID 2016
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RADu GAbREA

Honorowa Kamera Davida 2016 za całokształt twórczości zaangażowa-
nej w podtrzymywanie pamięci o historii i kulturze żydowskiej

  

Rumuński reżyser, scenarzysta i producent Radu Bartolomeu Gabrea 
jest autorem licznych filmów telewizyjnych, dokumentów i pełnometra-
żowych filmów fabularnych. Urodził się w Bukareszcie 20 czerwca 1937 
roku. Studiował w Instytucie Inżynierii Przemysłowej w Bukareszcie 
i w Akademii Sztuk Teatralnych i Kinematografii, którą ukończył w 1968 
roku, uzyskując dyplom reżysera filmowego.

Gabrea, który ma korzenie żydowskie od strony matki, jest autorem 
wielu dokumentów fabularyzowanych, docenianych przez społeczności 
żydowskie na całym świecie.

Jako twórca filmów fabularnych i dokumentalnych cieszących się 
ogromnym uznaniem krytyków oraz prezentowanych i nagradzanych 
na światowych festiwalach, „wielowymiarowy reżyser Radu Gabrea 
uzyskał wyjątkowy status pośród filmowców: status autentycznego 
reżysera europejskiego, przeciwstawiającego się upływowi czasu po-
przez nieustanną próbę harmonijnego splatania istotnych faktów histo-
rycznych z pochłaniającą fabułą” (dr Dominique Nasta, wykładowca na 
wydziale filmoznawstw na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim).

 RADu GAbREA

in appreciation of his dedication to Jewish culture and his outstanding 
work as film director

Romanian film director, script writer and producer Radu Bartolomeu 
Gabrea has spent his entire career alternating between TV films, docu-
mentaries and real feature-length films. Born in Bucureşti on the 20th of 
June 1937, graduated the Institute as a civil engineer and at the Acad-
emy of Theatrical Arts and Cinematography as a film director. 

Gabrea, who has maternal Jewish origins, is the author of many docu-
fictions, acclaimed by Jewish communities all over the world.  

Director of fiction and documentary movies, presented to and awarded 
by international film festivals, with unanimous international critical ac-
claims, the “multi-faceted Radu Gabrea managed to acquire a unique 
status among filmmakers: that of an authentic European director, defy-
ing time through a constant desire to harmoniously blend relevant his-
torical facts with entertaining fictions” (Dominique Nasta, PhD, Profes-
sor in Film Studies at the Université Libre de Bruxelles). 

LAuREAcI HONOROWYcH KAMER DAWIDA 2016
LAuREATES Of THE HONORARY cAMERA Of DAvID 2016
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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
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Michał Kaczoń - dziennikarz i filmoznawca, redaktor naczelny magazynu Film.com.pl  
Michał Kaczoń - Editor in chief of Film.com.pl - the successor of the oldest Polish Film magazine, published  

on the paper monthly since 1946 till 2013

Magda Maksimiuk -  amerykanistka i dziennikarka filmowa, selekcjonerka Warszawskiego Festiwalu Filmowego. 
Magda Maksimiuk - American studies specialist and freelance film journalist, programmer of Warsaw Film Festival

Gideon Jakob Nissenbaum - członek Zarządu Fundacji Rodziny Nissenbaumów 
Gideon Jakob Nissenbaum - Member of the Board of The Nissenbaum Family Foundation

 Agata Rakowiecka - JCC Warszawa Centrum Społeczności Żydowskiej, Dyrektor  JCC Warszawa 
Agata Rakowiecka - Jewish Community Center Warsaw, Director of JCC Warsaw

Karolina Sakowicz - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Kierownik Działu Projektów Kulturalnych 
Karolina Sakowicz - POLIN Museum of the History of Polish Jews, Executive of Culture Events

Patrycja Wanat - szefowa redakcji kulturalnej Radia TOK FM 
Patrycja Wanat - Executive editor of cultural programs, Radio TOK FM

Cellin Gluck  - reżyser / director, PERSONA NON GRATA / OPENING NIGHT

Agnieszka Grochowska - aktorka / actress, PERSONA NON GRATA / OPENING NIGHT

borys Szyc - aktor / actor, PERSONA NON GRATA / OPENING NIGHT

Radu Gabrea  - director / reżyser, The Beheaded Rooster, Goldfaden’s Legacy, Jews for Sale

Oren Rosenfeld - director / reżyser, Hummus! The Movie

Baruch Goldberg - writer / scenarzysta, Hummus! The Movie

Ruth and Emanuel Cohen - reżyser, scenarzysta / director, writter, The Little Dictator 

Marczewski Maciej  - aktor / actor, The Interrogation 

Peter Hartl - reżyser / director, Hitler’s People, Nuremberg Trial 

Marco Niemeijer -  reżyser / director, Little Angels 

Michal Jaskulski  - reżyser / director, Bogdan’s Journey 

Oana Giurgiu - reżyser / director, Aliyah DaDa

JuRY 14. EDYCJI WARSZAWSKIEGO FESTIWALu FILMÓW 
O TEMATYCE ŻYDOWSKIEJ  

JuRY Of THE 14TH WARSAW JEWISH fILM fESTIvAL 

GOŚCIE FESTIVAL fESTIvAL GuESTS



Długometrażowe filmy fabularne / full-length feature films    
DZIEń pO ŻAłOBIE / ONE WEEK AND A DAY, reż. / dir. Asaph Polonsky (konkurs / competition)
DZIESIąTY MęŻCZYNA / ThE TENTh MAN, reż. / dir. Daniel Burman (konkurs / competition)
FRITZ BAuER KONTRA pAńSTWO / ThE pEOpLE VS. FRITZ BAuER, reż. / dir. Lars Kraume (konkurs / competition)
hISTORIA pRZEMOCY / ThE ORIGIN OF VIOLENCE, reż. / dir. Élie Chouraqui(konkurs / competition)
KOGuT ZE ŚCIęTą GłOWą / ThE BEhEADED ROOSTER, reż. / dir. Radu Gabrea (poza konkursem / non-competition)
NIEpAMIęć / REMEMBER, reż. / dir. Atom Egoyan (konkurs / competition)
pERSONA NON GRATA / pERSONA NON GRATA, reż. / dir. Cellin Gluck (konkurs / competition)
pRZEpIS NA KISZONE / ThE pICKLE RECIpIE, reż. / dir. Michael Manasseri (konkurs / competition)
pRZESłuChANIE / ThE INTERROGATION, reż. / dir. Erez Pery (konkurs / competition)
ŚLuBOWANIE / ThE OATh (ThKIJES KhAF), reż. / dir. Henryk Szaro, Zygmunt Turkow (poza konkursem / non-competition)

Długometrażowe filmy Dokumentalne / full-length Documentary films   
ANIOłKI / LITTLE ANGELS, reż. / dir. Marco Niemeijer (konkurs)
huMuS! / huMMuS ThE MOVIE!, reż. / dir. Oren Rosenfeld (konkurs)
KRONIKA MIńSKIEGO GETTA. O hONOR I WOLNOŚć / ThE ChRONICLES OF MINSK GhETTO, reż. / dir. Vladimir łuckij, (poza konkursem / non-competition)
LuDZIE hITLERA / hITLER’S pEOpLE, reż. / dir. Peter Hartl (poza konkursem / non-competition)
NIEMCY I ŻYDZI / GERMANS AND JEWS, reż. / dir. Janina Quint, (konkurs)
pROCES NORYMBERSKI / NuREMBERG TRIAL, reż. / dir. Peter Hartl (konkurs) 
pRZETRWAć SKOKIE / SuRVIVING SKOKIE, reż. / dir. Eli Adler, Blair Gershkow (konkurs)
pRZY pLANTY 7/9”/ BOGDAN’S JOuRNEY, reż. / dir. Michal Jaskulski, Lawrence Loewinger (konkurs)
SpuŚCIZNA GOLDFADENA: hISTORIA TEATRu JIDYSZ / GOLDFADEN’S LEGACY: ThE ORIGINS OF YIDDISh ThEATER, reż. / dir. Radu Gabrea,  
(poza konkursem / non-competition)
ZA ROK W JEROZOLIMIE. ALIYAh DADA / ALIYAh DADA, reż. / dir. Oana Giurgiu (poza konkursem / non-competition)
ŻYDZI NA SpRZEDAŻ / JEWS FOR SALE, reż. / dir. Radu Gabrea (poza konkursem / non-competition)

krótkometrażowe filmy fabularne / short feature films   
AVE MARIA / AVE MARIA, reż. / dir. Basil Khalil (konkurs / competition)
DZIęKuJę / KApuNKA, reż. / dir. Tal Greenberg (konkurs / competition)
GOłąB / CuRpIGEON, reż. / dir. Dmitry Milkin (konkurs / competition)
MAłY DYKTATOR / ThE LITTLE DICTATOR, reż. / dir. Nurith Cohn (konkurs / competition)
NADZIEJA / hOpE, reż. / dir. Michael Scherrer (konkurs / competition)
SAMIRA / SAMIRA, reż. / dir. Dalit Kimor (konkurs / competition)
SYN / SETTING SON, reż. / dir. Rachel Rosen (konkurs / competition)

krótkometrażowe filmy Dokumentalne / short Documentary films   
CLAuDE LANZMANN: WIDMA SZOA / CLAuDE LANZMANN: SpECTRES OF ThE ShOAh, reż. / dir. Adam Benzine (konkurs / competition)
EWA I MOE/ EVA AND MOE, reż. / dir. Lizzie Warren (konkurs / competition)
MONAChIuM ’72 / MuNICh ’72 AND BEYOND, reż. / dir. Stephen Crisman (konkurs / competition)
MY NARÓD STANÓW ZJEDNOCZONYCh REWOLuCJI / WE ThE pEOpLE OF ThE REVOLuTION, reż. / dir. Daniel Strehlau (poza konkursem / non-competition)
pODRÓŻ / ThE BuS TRIp, reż. / dir. Sarah Gampel (konkurs)
RADYKALNY ŻYD / ThE RADICAL JEW, reż. / dir. Noam Osband (konkurs)
ŚCIANA płACZu / WALL, CREVICE, Tear, reż. / dir. Tehila Raanan (konkurs)
ŻYDZI WARSZAWY / JEWS OF WARSAW, reż. / dir. Daniel Strehlau (poza konkursem / non-competition)
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Poruszająca opowieść o japońskim dyplomacie Chiune Sugiharze, któ-
ry w czasie II wojny światowej jako konsul na Litwie uratował kilka tysię-
cy Żydów. Sugihara, nazywany japońskim Schindlerem, jest jedynym 
Japończykiem, który otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów świa-
ta. Akcja filmu toczy się w latach 1934-1955. Choć Japonia pozostawała 
sojusznikiem nazistowskich Niemiec, Sugihara zdecydował się podjąć 
ogromne ryzyko, żeby ratować Żydów. Ryzykował nie tylko swoją karierą 
i reputacją, na szalę rzucił także bezpieczeństwo i życie własnej rodziny.  
W filmie zagrali m. in. laureat Nagrody Japońskiej Akademii Filmowej To-
shiaki Karasawa w roli Sugihary oraz Borys Szyc i Agnieszka Grochowska.

Jest 1946 rok, Rudolf Höss, komendant obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau, czeka na proces w polskim więzieniu. Albert, młody 
i ceniony polski sędzia śledczy, ma przesłuchać Hössa i skłonić go do 
zeznań. Konfrontacja tych dwóch mężczyzn stanie się przyczynkiem do 
refleksji nad przerażającą banalnością zła. Rudolfa Höss był odpowie-
dzialny za śmierć ponad 1 miliona ludzi przy użyciu Zyklonu B… Film 
oparty jest na wspomnieniach spisanych przez Rudolfa Hössa bezpo-
średnio przed egzekucją. 

The true story of Chiune Sugihara, Japanese diplomat who saved thou-
sands of Jewish lives during World War II and is the only Japanese rec-
ognized as Righteous Among the Nations. The film follows true events, 
from Sugihara’s early days in Manchuria to his appointment as consul 
in Lithuania during the war. The diplomat, called “Japan’s Schindler”, 
decides to act against orders, put his career and family at risk and start 
issuing transit visas for Jews seeking refuge, thus helping them escape 
from the Nazis. Persona Non Grata’s cast includes Academy Award-
winning actor Toshiaki Karasawa, as well as Polish actors Borys Szyc 
and Agnieszka Grochowska.

In 1946, Rudolf Franz Ferdinand Höss, the longest serving commander 
of Auschwitz concentration camp, is awaiting trial in a Polish prison. Al-
bert, a young and successful Polish investigation judge, is appointed to 
interrogate Höss and get a perfect confession out of him. The encounter 
between the two men will unveil the frightening routine and banalization 
of evil that took place in the camp. By introducing the use of Zyklon 
B in Auschwitz, Rudolf Höss carried out the most efficient mass killing 
process ever known, which claimed the lives of approximately 1.1 mil-
lion people. The film is based on the memoirs Höss wrote before his 
execution.

PERSONA NON GRATA 
reż. / dir. Cellin Gluck, Japonia / Japan 2016, 139’, dramat / drama

Language: Japanese, English. Subtitles: English, Polish
konkurs / competition

pRZESłuChANIE THE INTERROGATION
reż. / dir. Erez Pery, Izrael / Israel 2016, 80’, dramat / drama
Language: Japanese, English. Subtitles: English, Polish

konkurs / competition

21.11, PONIEDZIAłEK, Muzeum POLIN, 19:00
cEREMONIA OTWARcIA fESTIWALu 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona

Polska premiera / Polish premiere 
Spotkanie z reżyserem i aktorami filmu / Q&A with director and actors

23.11, śRODA, Muzeum POLIN, 20:45
Polska premiera / Polish premiere 

Spotkanie z odtwórcą głównej roli Maciejem Marczewskim 
/ Q&A with actor Maciej Marczewski
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23 sierpnia 1944 roku w Siedmiogrodzie szesnastoletni Filix Goldsmidt cze-
ka na swoich kolegów przed przyjęciem z okazji ukończenia szkoły. Jednak 
tego dnia królestwo Rumunii żegna swojego wieloletniego sojusznika – na-
zistowskie Niemcy… 

Niemcy, rok 1957. Prokurator generalny Fritz Bauer otrzymuje kluczowy do-
wód w sprawie miejsca pobytu podpułkownika SS Adolfa Eichmanna. Bauer 
nie ufa niemieckim władzom, które w tamtym okresie nie palą się do rozli-
czania nazistów, dlatego informację o Eichmannie przekazuje izraelskiemu 
Mosadowi… W konsekwencji grozi mu oskarżenie o zdradę stanu i ujaw-
nienie ukrywanej przez niego orientacji seksualnej. Jedynym sojusznikiem 
Bauera okazuje się młody prokurator Karl Angermann. 
2016 Niemieckie Nagrody Filmowe: Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz, 
Najlepszy Reżyser,  Najlepszy Aktor Drugoplanowy, Najlepsze Kostiumy 
oraz Najlepsza Scenografia; 2015 Nagroda Stowarzyszenia Krytyków Nie-
mieckich 2015 – najlepszy film;  2015 Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Locarno, Nagroda Publiczności

A moving coming of age story in a time of extreme change: on August 
23, 1944 in a small city in Romanian Transylvania, the 16-year-old Fe-
lix Goldschmidt awaits his classmates for their traditional Exitus Party 
(school graduation). However, this very day the kingdom of Romania 
takes leave of its long-standing ally – Nazi Germany – thus ending the 
800-year, highly successful story of ethnic German immigration at the 
feet of the Carpathian Mountains.

Germany, 1957. Attorney General Fritz Bauer receives a crucial proof 
that could help him bring the elusive Adolf Eichmann to trial in Israel. 
Bauer does not trust German authorities, not very determined to punish 
Nazis at that time. He therefore passes the information on Eichmann’s 
whereabouts to Mosad… As a result, he risks being accused of high 
treason. Bauer’s only ally is the young prosecutor Karl Angermann.
2016 German Film Awards: Best Film, Best Screenplay, Best Director, 
Best Supporting Actor, Best Costumes; 2015 Award of the German Cri-
tics’ Association; 2015 Best Film; 2015 Locarno International Film Festi-
val: Audience Award

KOGuT ZE ŚCIęTą GłOWą  
THE bEHEADED ROOSTER 
reż. / dir. Radu Gabrea, Austria, Niemcy, Węgry, Rumunia/ Austria, 
Germany, Hungary, Romania 2007, 98’, dramat / drama
Language: German. Subtitles: Polish

FRITZ BAuER KONTRA pAńSTWO 
ThE pEOpLE VS. FRITZ BAuER
reż. / dir. Lars Kraume, Niemcy / Germany 2015, 105’, dramat / drama 
Language: German. Subtitles: Polish
konkurs / competition

24.11, CZWARTEK, Muzeum POLIN, 17:45 
Spotkanie z reżyserem / Q&A with director

24.11, CZWARTEK, Muzeum POLIN, 20:15 
Pokaz przedpremierowy / Preview

Partner pokazu: Rumuński Instytut Kultury  
Partner: The Romanian Cultural Institute  
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Jeden dzień z życia pogrążonego w żałobie ojca, który wykrada z ho-
spicjum medyczną marihuanę, porzuca pracę i spędza dzień ze skrytym 
synem sąsiada, podczas gdy jego żona usiłuje żyć normalnie. Każde 
z nich próbuje radzić sobie ze śmiercią syna na swój sposób… Eyal nie 
może się pogodzić z dramatem, który spotkał jego rodzinę. W pewnym 
momencie Eyal niespodziewanie znajduje nowego sprzymierzeńca, 
który pokazuje mu, że na to wszystko można spojrzeć z nieco innej 
perspektywy. 
Cannes Film Festival 2016, Najlepsza Izraelska Fabuła - Jerusalem Film 
Festival 2016 – Best Israeli Feature Film

Joey Miller, król didżejów z Detroit, jest samotnym ojcem i tonie w długach. 
Zbliża się bat micwa jego córki Julie, a on nie ma sprzętu, żeby zagrać na 
organizowanej z tej okazji imprezie. W końcu Joey prosi o pomoc wujka 
Morty’ego (David Paymer – Amistad), który stawia jednak jeden warunek. 
Joey musi wykraść od swojej babci Rose (Lynn Cohen – Monachium, Seks 
w wielkim mieście) przepis na ogórki kiszone. Jest jeden problem: babcia 
zamierza zabrać ten przepis do grobu…
LA JFF 2016 – Nagroda Publiczności, Najlepsza komedia

Within one day, a grieving father steals medicinal marijuana from a hos-
pice, skips work and hangs out with his estranged neighbor’s son while 
his wife tries to get back to her daily routine as she fights off school 
teachers, stray kittens and dental clinic workers. Each of them tries to 
handle their son’s death differently…
Cannes Film Festival 2016, Jerusalem Film Festival 2016 – Best Israeli Fe-
ature Film

Joey Miller is the undisputed king of Detroit MC’s. He’s also a single 
father and deeply in debt. To make matters worse, during his latest, one-
of-a-kind wedding performances, all his prized sound equipment gets 
destroyed in a freak accident. To add insult to injury, his daughter Julie’s 
Bat-Mitzvah is only weeks away and she’s counting on him to MC her 
party. He turns to his shady Uncle Morty, who agrees to give him mon-
ey to get back into business. Under one condition: Joey must steal his 
Grandmother Rose’s most prized possession: her famous top secret dill 
pickle recipe. And it’s a recipe which she’s vowed to take to her grave. 
LA JFF 2016 – Audience Award Winner, Best Comedy

DZIEń pO ŻAłOBIE ONE WEEK AND A DAY
reż. / dir. Asaph Polonsky, Izrael / Israel 2016, 98’,  

komediodramat / comedy-drama
Language: Hebrew. Subtitles: English, Polish

konkurs / competition

PRZEPIS NA KISZONE THE PIcKLE REcIPE
reż. / dir. Michael Manasseri, USA 2016, 97’, komedia / comedy  

Language: English. Subtitles: Polish
konkurs / competition

25.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, 20:30
26.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, 13:45

Polska premiera / Polish premiere
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Nathan Fabre jest nauczycielem we francusko-niemieckiej szkole, a jedno-
cześnie prowadzi badania poświęcone francuskiemu ruchowi oporu. Pod-
czas wyjazdu do Buchenwaldu odkrywa fotografię więźnia obozu koncen-
tracyjnego o wyglądzie łudząco podobnym do jego ojca. Po powrocie do 
domu zadaje ojcu pytania, które pozostają bez odpowiedzi… Fabre za-
czyna własne śledztwo i szuka prawdy o własnej rodzinie. Bohater filmu 
prowadzi rozmowy ze świadkami historii, członkami własnej rodziny. Fabre 
dociera do prawdy, która była ukrywana przez 60 lat. Fabuła Historii Prze-
mocy została oparta na wydanej w 2009 roku autobiograficznej powieści 
Fabrice’a Humberta. 
San Francisco Jewish FF, UK Jewish FF

Oparty na sztuce Pereca Hirszbejna polsko-amerykański film fabularny  
z 1924 roku w języku jidysz. Dwaj przyjaciele przyrzekają sobie, że ich dzieci 
wezmą w przyszłości ślub. Poręczycielem tego przyrzeczenia ma być sam 
prorok Eliasz… 

Nathan Fabre teaches in a French-German school while working on his 
thesis about French resistance during World War II. During a research 
trip to Buchenwald, he discovers a photograph of a concentration camp 
prisoner who strikingly resembles his own father. Back in France, still 
haunted by the image, Nathan looks to his father for answers but is met 
with impenetrable silence...
San Francisco Jewish FF, UK Jewish FF

A Polish-American feature film in Yiddish, created in 1924 and based on 
a play by Peretz Hirschbein. Two friends take an oath: their children will 
marry one day. Prophet Elijah himself is to oversee the oath’s fulfillment…

HISTORIA PRZEMOcY 
THE ORIGIN Of vIOLENcE
reż. / dir. Élie Chouraqui, Francja, Niemcy / France, Germany 2016, 116’, 
dramat / drama
Language: French. Subtitles: English, Polish
konkurs / competition

ŚLuBOWANIE / TKhIJES KhAF
ThE OATh / TKhIJES KhAF 
reż. / dir. Henryk Szaro, Zygmunt Turkow, Polska 1937, 60’  
dramat / drama 
Language: Yiddish. Subtitles: German, Polish

26.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, 20:45 
Polska premiera / Polish premiere 27.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, 12:00

Partner pokazu: Instytut Francuski 
Partner: French Institute 
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Po latach rozłąki Ariel wraca z Nowego Jorku do Buenos Aires, chcąc od-
budować więź ze swoim ojcem, który założył fundację charytatywną w El 
Once – dzielnicy żydowskiej, w której spędził dzieciństwo. Ariel stopniowo 
zapomina o swoich przekonaniach i coraz bardziej zagłębia się w życie lo-
kalnej społeczności. Usher – nieskory do spotkania z synem – zleca mu 
różne zadania. Realizując jedno z nich, Ariel poznaje Ewę. Wewnętrzna siła 
i niezależny charakter Ewy inspirują Ariela do zgłębienia zwyczajów religij-
nych i tradycji społeczności żydowskiej... Burman w subtelny sposób por-
tretuje przemianę, jaka zachodzi w świadomości Ariela i jego stosunku do 
miejsca, w którym dorastał. 
Tribeca Film Festival 2016 - Nagroda Jury

Przejmująca historia cierpiącego na demencję mężczyzny, który wyru-
sza na poszukiwanie blockfuhrera z Auschwitz, człowieka odpowiedzial-
nego za śmierć jego rodziny. Trzymający w napięciu thriller o pamięci, 
zapomnieniu i pragnieniu zemsty. W filmie zagrali Christopher Plummer 
oraz Martin Landau, a także… Dean Norris, czyli słynny Hank z Bre-
aking Bad. Film przyjęty 10-minutową owacją na stojąco na Festiwalu 
Filmowym w Wenecji!

After many years away, Ariel returns from New York to his childhood 
home in the bustling Jewish quarter of Buenos Aires, known as El Once. 
Over the course of seven days, during the vibrant holiday of Purim, Ariel 
seeks to reconnect with his father, who runs a Jewish charity. Daniel 
Burman once again focuses on the relationship between father and son. 
Ariel gradually allows himself to be drawn into the center of a vibrant and 
fascinating community.
Tribeca Film Festival 2016 – Jury Award

Academy Award nominated director Atom Egoyan creates a thrillingly 
fast-paced revenge story. Powerful story of an old man fighting demen-
tia, who embarks on a mission of finding the blockfuhrer from Auschwitz 
who is responsible for the death of his family. The film stars Oscar Win-
ners Christopher Plummer and Martin Landau, as well as… Dean Nor-
ris, the famous Hank from Breaking Bad. Remember won a 10-minute 
standing ovation at the Venice Film Festival.

DZIESIąTY MęŻCZYZNA THE TENTH MAN
reż. / dir. Daniel Burman, Argentyna / Argentina 2016, 82’, dramat / drama 

Language: Spanish. Subtitles: English, Polish
konkurs / competition

NIEpAMIęć REMEMbER 
reż. / dir. Atom Egoyan, Kanada, Niemcy / Canada / Germany 2015, 94’,  

dramat / drama 
Language: English. Subtitles: Polish

konkurs / competition

27.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, 16:30 

27.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, 19.00 
CEREMONIA ZAMKNIęCIA FESTIWALu

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona

Partner pokazu: Ambasada Argentyny w Polsce
Partner: Argentinian Embassy in Poland 

Partner pokazu: Ambasada Kanady 
Partner: Canadian Embassy
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Humus – przepyszny, bogaty w wartości odżywcze superfood – łączy mu-
zułmanów, chrześcijan i żydów na całym świecie. Dzielą ich różnice o pod-
łożu historycznym i kulturowym, ale łączy ich jedno... miłość do humusu!  
W filmie Orena Rosenfelda poznajemy trzech bohaterów: zapracowaną mu-
zułmankę, uśmiechniętego Żyda i młodego chrześcijanina-Araba. łączy ich 
wspólna pasja. Obserwujemy zaciętą walkę o pobicie Rekordu Guinnessa 
w kategorii „Największej na świecie porcji humusu”. Humus! to opowieść  
o zwykłych ludziach, którzy po prostu uwielbiają humus.

Dokument przedstawiający historię teatru jidysz od samych początków 
w XIX-wiecznym Iasi w północnej Rumunii po XX-wieczny Nowy Jork. Osią 
tej opowieści staje się biografia Abrahama Goldfadena. Film pokazuje wza-
jemny wpływ, jaki wywarły na siebie kultura rumuńska i żydowska, a także 
rolę, jaką nowojorski teatr jidysz odegrał w kształtowaniu amerykańskiej 
branży rozrywkowej.

Hummus – the delicious, nutritious superfood – has the power to bring 
Muslims, Christians and Jews together… The director accompanies 
spotlights “The World’s Largest Serving of Hummus” competition. We 
meet three characters – a hard working Muslim woman, an ever-smiling 
Jew and a young Christian Arab on a restless quest for meaning. But 
despite their historical and cultural differences they all have one thing 
in common… a passionate love of hummus! Hummus! The Movie tells 
the touching personal stories of the colorful men and women who simply 
live their lives and love their hummus.

This documentary explores the history of Yiddish theater from its be-
ginnings in 19th-century Iasi in Northern Romania to 20th-century New 
York, as illustrated by the life of its founder, Avram Goldfaden. It is a fas-
cinating journey in time, highlighting the close relations between Ro-
manian and Jewish cultures, and the impact of the New York Yiddish 
Theater on American forms of entertainment.

HuMuS! HuMMuS THE MOvIE!
reż. / dir. Oren Rosenfeld, Izrael / Israel 2016, 70’,  
dokument / documentary
Language: Hebrew, English. Subtitles: English, Polish
konkurs / competition

SpuŚCIZNA GOLDFADENA:  
HISTORIA TEATRu JIDYSZ 
GOLDFADEN’S LEGACY:  
THE ORIGINS Of YIDDISH THEATER 
reż. / dir. Radu Gabrea, Rumunia / Romania 2004, 58’,  
dokument / documentary
Language: Romanian. Subtitles: Polish

22.11, WTOREK, JCC WARSZAWA, 18:00
Polska premiera / Polish premiere
Spotkanie z filmowcami i warsztaty humusowe! 
/ Q&A with filmmakers and hummus workshop!

23.11, śRODA, Muzeum POLIN, 16:00
Spotkanie z reżyserem / Q&A with director 

Partner pokazu / Partner

Partner pokazu: Rumuński Instytut Kultury  
Partner: The Romanian Cultural Institute  
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Rok 1947: z Zurychu do Bukaresztu przyjeżdża pasażer z dyplomatycz-
nym paszportem. Po przybyciu do Rumunii orientuje się, że zaginęła 
jedna z jego walizek. Dostał ją od starego znajomego tuż przed wyjaz-
dem. W środku znajdował się milion dolarów, który miał umożliwić emi-
grację do Izraela pewnej grupy Żydów. Film ukazuje jeden z epizodów 
historii działalności przemytniczej rumuńskich komunistów, przybliżają-
cy proceder sprzedaży rumuńskich Żydów do Izraela.

Przejmujący portret społeczeństwa niemieckiego w czasach nazistow-
skich. W dokumencie Ludzie Hitlera, ukazującym życie w Niemczech od 
1933 do 1945 roku, zostały wykorzystane nieznane materiały archiwal-
ne z prywatnych zbiorów, ukazujące życie zwykłych obywateli w okresie 
dojścia Hitlera do władzy.

The film approaches an unusual subject: the largest citizen sale op-
eration ever employed by a European state. In 1974, a Romanian pas-
senger carrying a diplomatic passport boarded a plane from Zürich to 
Bucharest. Once he arrived, he noticed that one of his suitcases was 
missing. It was a suitcase handed over by an old acquaintance shortly 
before his departure. The diplomat was General M., a commander in 
the General Office of Foreign Intelligence, the Securitate’s espionage 
division. The suitcase contained one million dollars designed to facilitate 
the emigration of Jews to Israel. This is just one episode in the history of 
the human trafficking operations organized by the Romanian communist 
state: the sale of Romanian citizens to Israel.

This two-part documentary is an intimate and revealing portrait 
of the German people under Hitler. The documentary takes  
a look at the inner workings of this very particular dictatorship  
– a regime based on enthusiastic support, complicity, complacency. 
And indifference to the suffering of other people. Padover’s findings are 
complemented and commented on by eminent historians and social 
psychologists, and illustrated by official propaganda as well as private 
archive material.

ŻYDZI NA SpRZEDAŻ JEWS fOR SALE 
reż. / dir. Radu Gabrea, Rumunia / Romania 2012, 74’,  

dokument / documentary 
Language: Spanish. Subtitles: English, Polish

LuDZIE HITLERA hITLER’S pEOpLE 
reż. / dir. Peter Hartl, Niemcy / Germany, 80’, dokument / documentary 

Language: German. Subtitles: English, Polish

23.11, śRODA, Muzeum POLIN, 17:15
Spotkanie z reżyserem / Q&A with director 

24.11, CZWARTEK, Muzeum POLIN, 14:00
Polska premiera / Polish premiere

Spotkanie z reżyserem / Q&A with director 

Partner pokazu: Rumuński Instytut Kultury  
Partner: The Romanian Cultural Institute  
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W filmie Petera Hartla procesy norymberskie ukazane zostały z perspek-
tywy postaci takich jak John Dos Passos, Ilja Erenburg, Erika Mann, Erich 
Kästner i Willy Brandt. Reżyser stara się przedstawić refleksje niezależ-
nych obserwatorów ówczesnych wydarzeń oraz wpływ, jaki słynne procesy 
zbrodniarzy nazistowskich wywarły na społeczeństwo niemieckie. 

The Nuremberg Trials were observed by many famous figures such 
as John Dos Passos, Ilja Ehrenburg, Erika Mann, Erich Kästner, Willy 
Brandt and others. Peter Hartl’s film presents the observers’ view of the 
tribunal, their reflections on the behavior of the defendants, the effect 
of pictures from the liberated concentration camps shown in public. It 
shows how they reacted to the realities of everyday life in a ruined and 
defeated country – from which the monstrous crimes had originated only 
shortly before.

PROcES NORYMbERSKI  
NuREMbERG TRIAL
reż. / dir. Peter Hartl, Niemcy / Germany 2016, 50’,  
dokument / documentary 
Language: German. Subtitles: Polish
konkurs / competition

24.11, CZWARTEK, Muzeum POLIN, 16:15 
Polska premiera / Polish premiere
Spotkanie z reżyserem / Q&A with director 

Przetrwać Skokie to poruszający dokument o pracy pamięci i tłumio-
nych wspomnieniach. Eli Adler opowiada o neonazistowskim mar-
szu, który miał się odbyć pod koniec lat 70. XX w. w miasteczku Sko-
kie w stanie Illinois, zamieszkiwanym przez dużą grupę ocalonych  
z Holokaustu – a także o losach swojego ojca, który musi skonfrontować 
się z własną przeszłością. Przetrwać Skokie ukazuje też relację ojca 
i syna, którzy wyruszają wspólnie w podróż do Polski, by odtworzyć 
historię własnej rodziny.

This riveting film centers on a series of dark days in small-town America 
that force a resilient group of Holocaust survivors to relive a devastating 
past. Eli Adler’s deeply personal film follows the path of his father, Jack 
Adler, a Polish survivor of the concentration camps who built a life in 
Skokie, Illinois following the war. But the quiet existence of thousands of 
survivors is rocked to its core in the late ‘70s when a neo-Nazi group an-
nounces plans to march through town. The community comes together 
to confront these hate mongers. The relationship between father and 
son deepens as they return to Poland, where Eli learns more about the 
extended family that perished during the Shoah. Together they retrace 
the painful and debilitating journey through two ghettos and two concen-
tration camps.

pRZETRWAć SKOKIE SuRvIvING SKOKIE
reż. / dir. Eli Adler & Blair Gershkow, USA 2015, 66’,  
dokument / documentary 
Language: English. Subtitles: Polish
konkurs / competition

25.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, 15:00
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Poprzez portret jednej rodziny Aniołki ukazują bolesne i przytłaczające 
trwanie traum wojennych w kolejnych pokoleniach. Holenderski filmo-
wiec Marco Niemeijer portretuje złożoną relację łączącą jego amerykań-
ską ciotkę Taschę i jej 97-letnią matkę Enny. Enny wciąż żyje w cieniu 
śmierci swych dwóch pierwszych córek, które zginęły w niemieckich 
obozach koncentracyjnych. Aniołki to opowieść o niemożności pocie-
szenia matki przez córkę i córki przez matkę w obliczu rodzinnej tra-
gedii.
In focusing on one single family, Little Angels slowly reveals, without 
sentiment, the painful and suffocating process of how the generations 
are affected by the traumas of war. On a more general level, Little An-
gels is about the impossibility.

ANIOłKI LITTLE ANGELS 
reż. / dir. Marco Niemeijer, Holandia / Holland 2015, 77’,  

dokument / documentary  
Language: English, Dutch. Subtitles: English, Polish

konkurs / competition

25.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, 17.30
Polska premiera / Polish premiere

Spotkanie z reżyserem / Q&A with director

Partner pokazu: Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce 
Partner: Embassy of the Netherlands in Poland

Dokument Kronika mińskiego getta przedstawia historię żydowskiej opozy-
cji w gettach utworzonych przez nazistów dla ludności żydowskiej w każdym 
białoruskim mieście i wielu mniejszych ośrodkach. Organizacje podziem-
ne funkcjonowały w 80 białoruskich gettach, a w samym Mińsku istniały 
22 grupy dowodzone przez Isayę Kazinetsa, Girsha Smolyara i Mikhaila 
Gebeleva. Bohaterstwo Żydów walczących podczas II wojny światowej jest 
tematem podejmowanym stosunkowo rzadko. Ciągle nie zostały nakręco-
ne filmy, które w sposób pełny ukazywałyby tę problematykę. Walczono  
w różny sposób m. in.  sabotując pracę fabryk i węzłów kolejowych, a także 
przerzucając tysiące ludzi z getta do oddziałów partyzanckich. Szacuje się, 
że na terenie Białorusi zaangażowanych w walkę partyzancką było od 10 
do 15 tysięcy Żydów.

A documentary about Jewish underground organizations in Belarus dur-
ing World War II. Such organizations appeared in 80 ghettos across the 
country. In Minsk, there were 22 active underground groups led by Isaya 
Kazinets, Girsh Smolyar and Mikhail Gebelev. Their achievements in-
clude acts of sabotage on German factories and a railway junction, as 
well as helping thousands of people escape from ghettos and join par-
tisan troops. 

KRONIKA MIńSKIEGO GETTA.  
O hONOR I WOLNOŚć  

THE cHRONIcLES Of MINSK GHETTO
reż. / dir. Vladimir łuckij, Białoruś / Belarus 2015, 50’

dokument / documentary 
Language: Belarusian. Subtitles: English, Polish

26.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, 12:00 
Spotkanie z reżyserem / Q&A with director 
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Dla wielu Żydów pogrom kielecki z 1946 roku jest symbolem powojennego 
polskiego antysemityzmu. W Polsce był zakazanym tematem przez lata ko-
munizmu. Bohater filmu, polski katolik Bogdan Białek, poświęcił dużą część 
swojego życia, żeby pojednać Polaków i Żydów po tragicznych wydarze-
niach, do których doszło w Kielcach. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
pogrom kielecki pozostawał nie tylko tematem zakazanym, ale i tematem 
tabu. Po upadku komunizmu bohater filmu otworzył puszkę Pandory: zaczął 
publicznie mówić o pogromie i walczyć z utrwalanymi przez lata stereotypa-
mi tworzonymi przez Polaków i Żydów.

The Kielce pogrom took place in 1946, a year after WWII had ended 
and became a symbol of Polish post-war anti-Semitism. For 35 years, 
under communism in Poland, the pogrom was a forbidden subject, but 
it was never forgotten. Bogdan Białek, a Catholic Pole, embarked on 
a decades-long journey to heal the wounds and bridge the divide.  Over 
time and with great effort, he managed to persuade the people of Kielce 
to confront a painful piece of their hidden history. This is a story about 
change and ultimately reconciliation. It’s a story about contemporary Po-
land and its Jewish past. It’s a story a man who transforms the attitudes 
of his fellow citizens and pays the price for doing so. 

pRZY pLANTY 7/9 BOGDAN’S JOuRNEY  
reż. / dir. Michał Jaskulski, Lawrence Loewinger, Polska / Poland 2016, 
90’, dokument / documentary 
Language: Polish. Subtitles: English
konkurs / competition

26.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, 15:45
Spotkanie z reżyserem / Q&A with director

Aliyah DaDa prezentuje bogato udokumentowaną historię rumuń-
skich Żydów. W 1882 roku niewielka społeczność z Moinești wyjecha-
ła do Ziemi świętej, by założyć jedną z pierwszych osad w Palesty-
nie. Od tego czasu droga rumuńskich Żydów do Izraela splatała się 
ze współczesną historią Rumunii. Historyczna opowieść została ujęta  
w estetyce dadaistycznej jako wyraz hołdu dla prekursorów tego nurtu 
– Tristana Tzary i Marcela Janco.

Aliyah DaDa presents a well-documented history of Jews in Romania. In 
1882, a small community in Moinești was leaving for the Holy Land, to 
establish one of the first settlements in Palestine. Since then, the path of 
Jewish Romanians towards Israel has been intertwined with the history 
of modern Romania through a love-hate bond, the influences of which 
might not be ever quantified. The historical tale is visually trimmed in the 
Dada style as a tribute to the pioneers of this movement, Tristan Tzara 
and Marcel Janco.

ZA ROK W JEROZOLIMIE… ALIYAH DADA 
ALIYAH DADA
reż. / dir. Oana Giurgiu, Rumunia / Romania 2015, 115’,  
dokument / documentary 
Language: Romanian. Subtitles: Polish

26.11, SOBOTA, Muzeum POLIN, 18:00
Polska premiera / Polish premiere
Spotkanie z reżyserem / Q&A with director

Partner pokazu: Rumuński Instytut Kultury  
Partner: The Romanian Cultural Institute  
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W dzisiejszym Berlinie żyje najszybciej rozwijająca się populacja ży-
dowska na świecie, a kondycja niemieckiej demokracji mogłaby stano-
wić wzór dla większości współczesnych społeczeństw. Niemcy i Żydzi to 
film pokazujący drogę od tabuizacji pamięci o Holokauście do otwartej 
konfrontacji ze zbrodniczą przeszłością nazistowskich Niemiec. To rów-
nież film o przemianie. Widz poznaje zapis osobistych historii – drogi, 
jaką musieli przebyć Niemcy. Obserwujemy tu zaskakującą i niezwykle 
złożoną historię pojednania. Z prywatnej rozmowy dwóch przyjaciółek, 
Tal Recanati (Żydówki) i Janiny Quint (nieżydowskiej Niemki) powstał 
niezwykle interesujący i bogaty dialog międzykulturowy. Niemcy i Żydzi 
to film prowokujący, zaskakujący, a także budujący.

Today, Europe’s fastest growing Jewish population is in Berlin. Germany 
is considered one of the most democratic societies in the world, assum-
ing the position of moral leader in Europe as it embraces hundreds of 
thousands of refugees. None of these developments could have been 
imagined in 1945. Through personal stories, Germans & Jews explores 
the country’s transformation from silence about the Holocaust to facing 
it head on. Unexpectedly, a nuanced story of reconciliation emerges in 
this provocative, enlightening film.

NIEMCY I ŻYDZI GERMANS AND JEWS 
reż. / dir. Janina Quint, USA 2016, 76’, dokument / documentary  

Language: English. Subtitles: Polish
konkurs / competition

27.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, 14.45 
Polska premiera / Polish premiere



KrótKometrażowe f ILmY faBULarNe
Short featUre f ILmS

21

Niezmącona rutyna pięciu palestyńskich zakonnic żyjących na środku pu-
styni zostaje zakłócona w chwili, gdy rodzina izraelskich osadników puka do 
ich drzwi, prosząc o pomoc po wypadku samochodowym. Izraelczycy nie 
mogą skorzystać z telefonu ze względu na prawo szabatu, a zakonnice nie 
mogą wypowiedzieć ani słowa z powodu ślubów milczenia. Razem muszą 
wymyślić niekonwencjonalny plan działania…  
Film nominowany do Oscara 2016 w kategorii Najlepsza Krótka Fabuła

Szmulik decyduje się odrzucić prawo rabinatu i sprzedać swoją ziemię 
Changrongowi, swojemu najstarszemu tajskiemu pracownikowi. Pewny, że 
zrobił interes życia, Shmulik budzi się następnego dnia i odkrywa, że jego 
niegdyś spokojna egzystencja została całkowicie zburzona... Zrobi wszyst-
ko, by sprawa powróciła do pierwotnego stanu.
Palm Springs ShortFest 2015

Ave Maria is a short film written by Basil Khalil, Daniel Yáñez 
Khalil and directed by Basil Khalil. A family of religious Israeli set-
tlers has their car break down in a rural area of the West Bank and 
they must seek the help of five nuns to get back home. The Is-
raelis can’t operate a phone to call for assitance due to the Sab-
bath Laws, and the nuns have taken a vow of silence. Together they 
have to come up with an unortodox plan to help the family get home.  
Movie was nominated for the Academy Award for Best Live Action Short

For the coming year, when Shmulik must let his land lie fallow, he de-
cides to disregard the Rabbinate law and sells his land to Changrong, 
his most senior Thai worker. Certain that he has made the greatest play 
of his life, Shmulik awakens the following day only to discover his once 
calm reality shattered. Shocked, he will do anything to return things to 
the way they were. 
Palm Springs ShortFest 2015

AvE MARIA
reż. / dir. Basil Khalil, Palestyna, Francja, Niemcy  
/ Palestine, France, Germany 2015, 15’, komedia / comedy 
Language: Hebrew. Subtitles: English, Polish
konkurs / competition

DZIęKuJę KAPuNKA 
reż. / dir. Tal Greenberg, Izrael / Israel 2015, 12’, komedia / comedy 
Language: Hebrew. Subtitles: English, Polish
konkurs / competition

23.11, śRODA, Muzeum POLIN, 19:15 
23.11, śRODA, JCC WARSZAWA, 14:00

23.11, śRODA, Muzeum POLIN, 19:15 
24.11, CZWARTEK, JCC WARSZAWA, 14:00
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Wspólnota ludzi w podeszłym wieku, którym towarzyszą parkowe gołę-
bie, spotyka się, by wzajemnie wspierać się w obliczu ogromnej straty.

Profesor Yossi Kleinmann jest pozbawionym charyzmy naukowcem wy-
kładającym wiedzę o przywódcach reżimów totalitarnych. Nie okazu-
ją mu szacunku ani studenci, ani despotyczna żona. Podczas urodzin 
babki swojej żony, Yossi, który jest ocalonym z Holokaustu, niespodzie-
wanie stawi czoła przeszłości, rodzinie… i samemu sobie.
Najlepsza Krótka Fabuła na Jerusalem Jewish FF 2015 i Los Angeles 
Jewish FF 2016

A community of old men and park pigeons come together to help one of 
their own get through a great loss.

Prof. Yossi Kleinmann is an uncharismatic history professor lecturing on 
political leaders in totalitarian regimes. Neither his students nor his dom-
ineering wife show him any respect. At a Sabbath weekend celebrating 
the 90th birthday of his wife’s grandmother, a Holocaust survivor, Yossi 
suddenly finds himself in an unexpected situation which forces him to 
confront history, his family and himself. 
Best Short: Jerusalem Jewish FF 2015, Los Angeles Jewish FF 2016

GOłąB cuRPIGEON 
reż. / dir. Dmitry Milkin, USA 2016, 10’, animacja / animation 

Language: no dialogs
konkurs / competition

MAłY DYKTATOR THE LITTLE DIcTATOR 
reż. / dir. Nurith Cohn, Izrael / Israel 2015, 29’, komedia / comedy 

Language: Hebrew. Subtitles: English, Polish
konkurs / competition

23.11, śRODA, JCC WARSZAWA, 14:00
23.11, śRODA, Muzeum POLIN, 19:15 

Spotkanie z autorami / Q&A with filmmakers
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Po nieudanej ucieczce matka z synem trafiają do obozu. Matka daje sy-
nowi resztkę ziaren – jedyne, co jej pozostało. Niedługo potem zostają 
rozdzieleni. Każdego dnia chłopiec musi pracować ponad siły. Gdy głód 
i samotność biorą górę, pamięć o matce rozgrzewa go, daje mu siłę  
i nadzieję.

Dina musi przemyśleć wszystko, w co do tej pory wierzyła i odnaleźć 
się w nowych okolicznościach. Kluczowym aspektem podróży Diny jest 
dyskomfort odczuwany przez nią w miejscach, które są jej obce i zmu-
szają ją do przewartościowania najgłębszych przekonań. 

After an unsuccessful escape a mother and her son are deported to  
a prison camp. The mother sees her child’s hunger and secretly gives 
him some left-over seeds, the last food she has. Shortly after, they are 
separated. The boy has to work until exhaustion, day in day out. When 
hunger and loneliness strike, he tries to fight it by eating a seed. But his 
hunger cannot be satiated. The memory of his mother, though, warms 
him, gives him strength and hope. 

Dina must reconsider everything she believed and put herself in a situ-
ation far outside of her comfort zone. A key aspect of her journey is 
Dina’s discomfort in foreign locations, which forces her to reevaluate her 
spiritual and personal convictions.

NADZIEJA HOPE
reż. / dir. Michael Scherrer, Szwajcaria 2016, 6’, animacja / animation 
Language: no dialogs
konkurs / competition

SYN SETTING SON
reż. / dir. Rachel Rosen, USA 2016, 7’, dramat / drama  
Language: English. Subtitles: Polish
konkurs / competition

24.11, CZWARTEK, JCC WARSZAWA, 14:00 24.11, CZWARTEK, JCC WARSZAWA, 14:00
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Samira – przykładna obywatelka i gospodyni domowa czy zamachowiec 
samobójca? Samira miała męża i córkę. Starała się żyć normalnie. Dla-
czego zatem usiłowała wysadzić się w powietrze w pełnej ludzi kawiar-
ni? Intensywne śledztwo pozwoli wykazać, jakie były jej motywacje…

Samira – a law abiding housewife or a suicide bomber? Samira had 
a husband and a daughter. She tried to live a normal life. So why does 
she try to blow herself in a café full of people? In an intensive investiga-
tion her motives slowly unravel. Like a puzzle we start to figure out the 
motives behind her desperate act. A startling yet moving glance into the 
mind of a female terrorist.

SAMIRA 
reż. / dir. Dalit Kimor, Izrael 2015, 40’, dramat / drama  

Language: Hebrew. Subtitles: English, Polish
konkurs / competition

27.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, 13:30
Polska premiera / Polish premiere 
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A short documentary portraying the followers of Bernie Sanders during 
his primary presidential rally in National City, Ca, May 21, 2016. The 
participants, waiting in miles-long lines, were asked about the reasons 
why they decided to attend the rally and support Bernie’s candidacy. In 1936, Eva Feld and her husband Moe, Jewish-American newlyweds, 

traveled to Poland to meet their grandmothers and extended families 
for the first time. Moe, an amateur photographer, brought along a movie 
camera and filmed hours of footage, to show the family back in the US. 
Eva and Moe also had an agenda beyond just the visit: they hoped to 
convince their Polish relatives to leave an increasingly threatening politi-
cal climate. Unfortunately, they declined to leave Poland with Eva and 
Moe and were killed a few short years later by the Nazis. Through Moe’s 
footage, we follow Eva as she interacts with her family members in the 
Polish countryside. We learn from Eva’s nephew, our narrator, that the 
happy and vivacious Eva he discovered in the films was unknown to him 
throughout the rest of her life.

Krótki dokument ukazujący zwolenników Berniego Sandersa podczas wie-
cu prezydenckiego w okresie prawyborów w USA. Wiec odbył się w Na-
tional City w Kalifornii 21 maja 2016 roku. Uczestnikom, stojącym w wie-
lokilometrowych kolejkach, zadawano pytania o to, dlaczego postanowili 
uczestniczyć w tym wydarzeniu i kiedy oraz dlaczego zaczęli popierać Ber-
niego Sandersa.

W 1936, Ewa Feld i jej mąż Moe, żydowsko-amerykańscy nowożeńcy, jadą 
w podróż do Polski, żeby odwiedzić krewnych. Odwiedziny nie są jednak 
jedynym celem ich podróży. Chcą namówić bliskich do opuszczenia kraju, 
w którym polityczny klimat staje się coraz bardziej niebezpieczny. Niestety 
krewni odmawiają wyjazdu z Polski. Moe, fotograf-amator, zarejestrował 
całą podróż kamerą, a wielogodzinne nagrania przywiózł do USA. Po wielu 
latach taśmy odkrywa siostrzeniec Ewy... Razem z nim podążamy przez 
rodzinne archiwa i poznajemy Ewę oraz naturę jej relacji z krewnymi z pol-
skiej prowincji.

MY NARÓD STANÓW ZJEDNOCZONYCh 
REWOLucJI… 
WE ThE pEOpLE OF ThE REVOLuTION, 
reż. / dir. Daniel Strehlau, USA 2016, 34`, dokument / documentary 
Language: English. Subtitles: Polish.

EWA I MOE EvA AND MOE  
reż. / dir. Lizzie Warren, USA 2016, 8’, dokument / documentary 
Language: English  Subtitles: Polish
konkurs / competition

23.11, śRODA, JCC WARSZAWA, 14:00
24.11, CZWARTEK, JCC WARSZAWA, 14:00 23.11, śRODA, JCC WARSZAWA, 14:00
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Obraz ściany Płaczu. Poetycki portret kobiet powodowanych różnymi 
emocjami: nadziejami, uniesieniami, tragediami, szczęściem. Kamera 
towarzyszy im przez cały rok i rejestruje ich próby nawiązania kontaktu 
Absolutem.

The enormous, pale gold, hewn stones of Jerusalem’s Western Wall,  
a remnant of the outer courtyard of the Jewish Temple built by King 
Herod, have been a focus of prayer, meditation, and reverie for hun-
dreds of years. Because it is a holy site, the Wall is divided into two 
sections, one for men and one for women. 

ŚCIANA płACZu WALL, CREVICE, TEAR 
reż. / dir. Tehila Raanan, Izrael 2015, 10’ 

dokument / documentary  
Language: no dialogs

konkurs / competition

23.11, śRODA, JCC WARSZAWA, 14:00

Film stanowi portret przedwojennego życia i kultury warszawskich Żydów. 
Jest to w pewnym sensie podróż do świata, którego już nie ma i o którym 
często niewiele wiedzą sami mieszkańcy dzisiejszej Warszawy. Jako po-
most między przeszłością a teraźniejszością służą niezwykłe, archiwalne 
zdjęcia.

The film portraits the prewar life and culture of Warsaw Jews. It is, in 
a sense, a journey to world that does not exist anymore and that has 
been forgotten even by the inhabitants of today’s Warsaw. Archival pho-
tos become a symbolic bridge between the past and the present.

ŻYDZI WARSZAWY JEWS Of WARSAW 
reż. / dir. Daniel Strehlau, Polska / Poland 1997, 38’,  

dokument / documentary 
Language: Polish. Subtitles: English

25.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, 13:45
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5 września 1972 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium pale-
styńscy ekstremiści zamordowali 11 Izraelczyków. Monachium ’72 to dra-
matyczna opowieść o pierwszej odsłonie nowoczesnego terroryzmu, któ-
ra ukazuje nowe, wstrząsające fakty na temat tych tragicznych wydarzeń  
i ich następstw. Wielokrotnie nagradzany reżyser Stephen Crisman po-
wraca do dnia tej tragedii w wywiadach z Izraelczykami i Palestyńczykami, 
członkami ich rodzin, świadkami, organizatorami Olimpiady i przedstawicie-
lami rządu. To trzymający w napięciu film o konflikcie i metodach walki, które 
rozwinęły się w następnych dekadach. 

Award-winning filmmaker Stephen Crisman revisits  the tragic events 
that took place at the Munich Summer Olympics. On September 5, 
1972, Palestinian extremists infiltrated the athletes’ dorms to take 11 
Israeli athletes hostage and eventually murdered them all before be-
ing killed or captured by the German police. The documentary features 
interviews with Israelis and Palestinians, family members, eyewitnesses 
and government officials. Munich ‘72 is an emotional account of the first 
act of modern terrorism. The documentary also exposes shocking new 
information about the tragic events and their devastating aftermath.

MONAChIuM ‘72 MuNICh ’72 AND BEYOND 
reż. / dir. Stephen Crisman, USA 2016, 29’, dokument / documentary 
Language: English. Subtitles: Polish
konkurs / competition

25.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, 15:00
Polska premiera / Polish premiere

Sara zostaje zaproszona do Izraela na studencki warsztat filmowy. Podczas 
podróży stara się nawiązać nowe znajomości, ale nikt nie chce z nią rozma-
wiać... Powodem takiej sytuacji są jej ciekowość i pytania dotyczące okupa-
cji Palestyny. Wkrótce Sara poddaje się i zaczyna prowadzić rozmowę ze 
swoim zmarłym ojcem.

Sarah is invited to show her film in Israel as part of a film festival bus 
trip. She is hoping for political discussions and friendship, but the con-
versation stops each time she brings up the occupation of Palestine. So 
instead, Sarah talks to her dead dad over a noisy phone line. 

pODRÓŻ THE buS TRIP
reż. / dir.Sarah Gampel, Szwecja / Sweden 2016, 14’,  
dokument / documentary 
Language: English  Subtitles: Polish
konkurs / competition

24.11, CZWARTEK, JCC WARSZAWA, 14:00
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Film przedstawia proces powstawania, postprodukcji i recepcji przełomo-
wego dokumentuu Claude’a Lanzmanna Shoah. Benzine wykorzystał 
m. in. archiwalne materiały, które powstały podczas kręcenia Shoah, 
przedstawił też kluczowe wydarzenia z życia Lanzmanna, w tym okres 
walki we francuskim ruchu oporu, romans z Simone de Beauvoir i przyjaźń  
z Jean-Paulem Sartre’em. Film nominowany do Oscara 2016  
w kategorii „Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny”.

In Adam Benzine’s film, Claude Lanzmann discusses the process of 
directing, producing, editing and presenting his groundbreaking and in-
fluential documentary on the Holocaust of European Jews: Shoah. The 
film explores the long journey that led to the creation of one of the most 
important films of our time. It features previously unseen, digitally re-
stored footage shot during the creation of Lanzmann’s documentary. It 
is also a fascinating, touching and very personal interview with an out-
standing director and person. It features such subjects as Lanzmann’s 
youth and his involvement in the French resistance, his love affair with 
Simone de Beauvoir and his friendship with Jean-Paul Sartre. The film is 
a 2016 Academy Award nominee for best short documentary.

CLAuDE LANZMANN: WIDMA SZOA 
CLAuDE LANZMANN: SpECTRES  

Of THE SHOAH  
reż. / dir.Adam Benzine, Kanada / Canada 2015, 40’, dokument / 

documentary 
Language: English  Subtitles: Polish

konkurs / competition

25.11, PIĄTEK, Muzeum POLIN, 19:30
Polska premiera / Polish premiere

Radykalny Żyd to opowieść o Baruchu Marzelu, byłym liderze Kach, 
ultraprawicowej partii izraelskiej uznanej w 1995 roku za organizację 
terrorystyczną. Marzel, uznawany za jednego z najsłynniejszych żydow-
skich ekstremistów, opowiada o swoim dzieciństwie, służbie wojskowej 
w Libanie, motywacjach i kontrowersyjnych poglądach – przedstawia 
także swoją wizję rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. 

The Radical Jew profiles Baruch Marzel, an American-born settler who 
lives in the heart of Hebron and is one of the leaders of the Jewish com-
munity in the most violent city in the Israel-Palestine conflict. He was the 
leader of Kach, a far-right political part, when Israel banned the organi-
zation as a terrorist group in 1995. While not widely known internation-
ally, within Israel he is one of the most well-known Jewish extremists. 
The Radical Jew offers an Errol Morris-esque investigation of Marzel, as 
we learn about the history and the Manichean life philosophy that guides 
this notorious individual. Marzel stares directly into the lens to tell us 
about his childhood and controversial military service in Lebanon, and 
we follow him into the Israeli parliament. We learn about the ideas and 
Biblical characters that motivate his steadfast belief that only force can 
solve the Israel-Palestinian crisis.

RADYKLANY ŻYD THE RADIcAL JEW  
reż. / dir.Noam Osban, USA 2016, 22’, dokument / documentary 

Language: no dialogs
konkurs / competition

27.11, NIEDZIELA, Muzeum POLIN, 13:30 
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ZESpÓł WJFF.pL WJFF.pL TEAM 

DANIEL STREHLAu – Dyrektor Artystyczny, Założyciel Festiwalu / Artistic Director, Festival Founder  

MAGDA MAKARcZuK – Dyrektor Zarządzająca /  Managing Director

Ignacy Strączek – Wicedyrektor Festiwalu, Media i PR  / Vice-director, Publicity 

Maria Zawadzka – Social Media, Tłumaczenia / Social media, Translations 

Mariusz i Karolina Filipowicz – Grafika / Graphic design (www.360stopni.com.pl, www.facebook.com/360stopni-211801032190224/ ) 

Bianka Rommel – Asystent Festiwalu / Festival Assistant 

Renata Czerwonogrodzka – Koordynator Wolontariatu / Volounteer Coordinator 

Ewa Opawska – Muzeum POLIN / POLIN Museum 

 

ORGANIZATOR fESTIWALu ThE ORGANIZER OF ThE FESTIVAL IS:
funDacJa kamera DawiDa wJff.pl  / the camera of DaviD founDation wJff.pl
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 
Kontakt Contact: warsawjff@wjff.pl
 
Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (WJFF.pl), od 2003
Warsaw Jewish Film Festival (WJFF.pl), since 2003

FB: https://www.facebook.com/WarsawJewishFilmFestival/
www.wjff.pl/en
 

aDresy kin / festival’s venues: 
Muzeum historii Żydów polskich pOLIN pOLIN Museum of the history of polish Jews
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Jcc Warszawa Jcc Warsaw
ul. Chmielna 9A, 00-021 Warszawa

na wszystkie pokazy wstĘp wolny / the aDmission to all screenings is free
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