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Szanowni Państwo,

Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej jest współzałożycielem stowarzyszenia Cinema Jenin, które odbudowało kino w palestyńskim mieście Jenin - Centrum Pokoju i Kultury. Z satysfakcją informujemy, iż kino zostało oficjalnie otwarte 05.08.2010r. Nowe miejsce przyczyni się do rozwoju kultury wśród mieszkańców palestyńskiej miejscowości.
Pragniemy wyjaśnić, że skromniejszy wymiar Festiwalu (np. tylko 4 filmy naszego honorowego laureata), niż w latach pierwszych podyktowany jest także sytuacją związaną z nieuczciwymi organizatorami festiwalu o tym samym profilu, który jako drugi powstał w mieście
Warszawa. Mamy nadzieję, że aktualnie prowadzony proces sądowy sprawiedliwie oczyści
i wyjaśni tę niesprzyjającą nam atmosferę, a tym samym wpłynie na zainteresowanie sponsorów i rozwój Festiwalu.
Żałujemy bardzo, że w kraju, który jako jedyny w świecie przez ponad 900 lat był tak silnie związany historycznie, kulturowo i społecznie z kulturą żydowską, spuścizna ta, której częścią jest nasz Festiwal nie jest pielęgnowana przez instytucje kultury. Powinny one być
przecież zobligowane do obiektywnego wspierania imprez takich jak nasza, które po raz pierwszy zaistniały w naszym regionie od czasów przedwojennych XX wieku. Honorowe wsparcie niestety nie wystarcza do realizacji międzynarodowego wydarzenia filmowego, które uznane jest przez tak wielkie światowe autorytety jak m.in. Pan Paul Mazursky…

Zapraszamy serdecznie!
Daniel Strehlau, Dyrektor Festiwalu wraz z zespołem Festiwalu

Ladies and Gentlemen,
I have the honor to invite you to the 8th Warsaw Jewish Film Festival and inform you that the Honorary David Camera of this year’s
edition is dedicated to Mr. Paul Mazursky, American director, actor, screenwriter and film producer whose movies were repeatedly awarded and nominated for an Oscar as well as other international awards. I would also like to invite you both to a Paul Mazursky retrospective and a Q and A session with Mrs. Małgorzata Zajączkowska, a Chairman of this year’s Jury and an actress starring in “Enemies” by Paul
Mazursky. The Warsaw Jewish Film Festival was established in 2003 and has been the first Jewish film festival both in Poland and in this
part of Europe. The aim of this event is to present only these movies which were not previously screened at any other Jewish festivals in Poland and are considered to be an artistic success.
Since 2003 the repertoires of the subsequent editions of the Warsaw Jewish Film Festival has encompassed several dozen films nominated
for an Oscar, a dozen or so American, Israeli and Sweden Film Academies laureates, as well as productions awarded in Cannes and Karlove Vary. “West Bank Story” by Ari Sandel, which was awarded the first prize at the 2006 WJFF, received an Oscar in the same category
three months later. Concomitantly, two other films presented at our festival, Polish “Katyń” by Andrzej Wajda and Israeli “Beaufort” by Jospeh Cedar, were later nominated for an Oscar.
The Warsaw Jewish Film Festival is a co-founder of the Cinema Jenin Association which reconstructed a cinema building, the Centre for
Culture and Piece, in the Palestinian city of Jenin. We must say with great satisfaction that the cinema was officially opened on the 5th of
August 2010. We hope that this place will contribute to the peak development of the culture among the citizens of Jenin.
We would also like to inform you that a more modest size of this year’s festival than in the first editions (e.g. only four movies by the laureate of the Honorary David Camera – Paul Mazursky) is a result of a difficult situation connected with dishonest organizers of the other similarly specialized festival which was established in Warsaw as the second one. We hope that a current lawsuit will clear the air and clarify this unfavorable situation, thereby having a positive effect on the development and interest in the Festival.
We would like to express our regret due to the fact that the Jewish legacy, the part of which is our festival, is not fully cultivated by various
cultural institutions in our country which has been so strongly connected with the Jewish society, history and culture for the last 900 years.
It seems that these institutions should be obliged to an objective support of events such as ours which has been the first to come into existence in our region since the World War II. The honorary support is often not enough to accomplish the organization of an international
film festival which was recognized by such great authorities as Mr. Paul Mazursky.

Enjoy the Festival!
Daniel Strehlau - The Festival Director and the Festival Team

Daniel Strehlau Dyrektor Festiwalu
/ Festival Director

Marcin Radomski - PR Manager
oraz Koordynator Wolontariuszy
/ Volunteer Coordinator

Tadeusz Strączek - Menadżer Festiwalu
oraz Koordynator ds. Filmów
/ Festival Coordinator
and Films Department Manager

Paulina Siwicka - Webmaster
oraz Grafik
/ Graphic Designer
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Nasza Honorowa Nagroda Kamera Dawida została przyznana Panu Paulowi Mazurskiemu, amerykańskiemu reżyserowi, aktorowi, scenarzyście i producentowi filmowemu, którego obrazy były wielokrotnie nagradzane i nominowane do OSCARA oraz innych międzynarodowych nagród. Zapraszamy na retrospektywę filmów Paula Mazurskiego oraz spotkanie z Panią Małgorzatą Zajączkowską – przewodniczącą Jury tegorocznego WJFF, polską aktorką występującą w filmie „Wrogowie”. Festiwal nasz powstał w 2003 r. i jest pierwszym tego
typu festiwalem istniejącym w naszej części Europy. Pokazujemy tylko filmy o wysokim poziomie artystycznym, które nie były prezentowane na żadnym innym festiwalu żydowskim w Polsce. W naszych repertuarach znalazło się kilkadziesiąt produkcji nominowanych do
Oscara, kilkunastu laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej oraz festiwalu w Cannes, kilkanaście filmów z nagrodami Izraelskiej Akademii Filmowej, a także filmy nagrodzone w Karlovych Varach oraz wyróżnione przez Szwedzką Akademię Filmową. Film „West
Bank Story”, który został uhonorowany przez nas pierwszą nagrodą, otrzymał trzy miesiące później Oscara w tej samej kategorii. Dwa
inne filmy prezentowane na naszym festiwalu, polski „Katyń” i izraelski „Beaufort”, otrzymały trzy miesiące później nominacje do Oscara.

www.WJFF.pl

Mam zaszczyt zaprosić po raz 8 na Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej.
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Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Szanowni Państwo!

Warszawa, 23 listopada 2010 r.

Serdecznie witam organizatorów, artystów oraz wszystkich gości przybyłych na Warszawski Festiwal
Filmów o Tematyce Żydowskiej. Z ogromną przyjemnością przyjąłem patronat nad tym niezwykle cennym wydarzeniem kinematograficznym.
Historia Mazowsza nierozerwalnie związana jest z historią polskich Żydów. Przed wybuchem drugiej
wojny światowej mieszkało tu ok. 600 tys. osób żydowskiego pochodzenia. Świadczą o tym napotykane cmentarze, ruiny synagog czy charakterystyczne parterowe domy na rynkach mazowieckich miasteczek.
Doświadczenia drugiej wojny światowej odcisnęły na kulturze i relacjach międzyludzkich niezatarte piętno. Niezwykle ważne zatem jest, by następnym pokoleniom przekazać pamięć nie tylko o holocauście, ale i o czasach, w których obydwa narody wspólnie zamieszkiwały centralny region Polski. Z pewnością posłuży temu, budowane w Płocku, Muzeum Historii Żydów Mazowieckich, w którym oprócz tragicznych wydarzeń, jak wkroczenie wojsk hitlerowskich, łapanki czy życie w getcie, prezentowane będą sceny z życia wspólnoty żydowskiej
– obrzędy religijne czy obyczaje.
Jestem przekonany, że również Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, którego ósmej edycji jesteśmy uczestnikami, przybliży nam historię i kulturę judaistyczną, a tym samym przyczyni się do wzajemnego zainteresowania dziedzictwem naszych narodów.
							

Marszałek Województwa Mazowieckiego

										
									
Adam Struzik
		
								
						
Ladies and Gentlemen!

Warsaw, November 23, 2010

I cordially greet the organizers, artists, and all the guests who have arrived at the Warsaw Jewish Film
Festival. I accepted the patronage of this extremely valuable cinematographic event with great pleasure.
The history of Mazovia region is inextricably linked with the history of Polish Jews. Before the outbreak
of World War II, there were approximately 600 thousand people of Jewish origin. Encountered cemeteries, ruins
of synagogues, or characteristic one-storey houses on the market towns of Mazovia are crucial witnesses of those
events.
The experiences of the Second World War have imprinted indelible marks on culture and human relationships. It is therefore extremely important to all succeeding generations not only to pass the memory of the Holocaust, but also about the age in which both nations lived together in the central Polish region. The Mazovian Museum of Jewish History, being under construction as we speak in Plock, will certainly help. In the museum there
will be presented not only tragic events, such as invasion of Nazi troops, raids or life in the ghetto, but the exhibitions will also include scenes from the life of the Jewish community - religious rites and customs.
I am convinced that Warsaw Jewish Film Festival, which we now participate in, brings Judaic history
and culture closer to us, and thus contribute to the mutual interest in the heritage of our nations.
							
								

Marshal of the Mazovia Region

										
									
Adam Struzik
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Małgorzata Zajączkowska

przewodnicząca Jury / Polska / Poland
Aktorka.
Studiowała w PWST w Warszawie. W 1976 roku zadebiutowała na wielkim ekranie w filmie Agnieszki Holland
„Zdjęcia próbne”. Po ukończeniu szkoły rozpoczęła pracę w Teatrze Narodowym. Uznanie krytyki przyniosła jej
rola Grażyny w dramacie „Constans”. Zaraz potem otrzymała propozycję stypendium na New York University. W
1988 roku dowiedziała się, że Paul Mazursky planuje zekranizować książkę „Enemies”. Po rozmowie wstępnej
reżyser był nią zachwycony i bez wahania powierzył jej rolę. Był to jej pierwszy film w USA. Partnerowała takim
gwiazdom jak Anjelica Houston i Lena Olin. Krytycy docenili jej rolę. Była jedną z faworytek do Oscarowej nominacji. Z dnia na dzień jej twarz stawała się coraz bardziej rozpoznawalna. Do współpracy zaprosił ją również
Woody Allen. Ostatnią rolę za granicą zagrała u boku Sary Michelle Gellar w komedii „Nieodparty urok”. Od czasu powrotu do Polski w 1989 r. z sukcesami występuje w produkcjach kinowych i telewizyjnych.
Chairman of the Jury / Poland
Actress.
Małgorzata Zajączkowska graduated from The State Drama School in Warsaw. In 1976 she made her debut in „Zdjęcia Próbne” by
Agnieszka Holland. After graduation she got a job in the National Theatre and gained a recognition for the part of Grażyna in “Constans”. Soon she was awarded a scholarship to New York University. In 1988 she found out that Paul Mazursky intended to adapt to
screen a novel “Enemies, a Love Story” by Isaac Bashevis Singer. After the first audition the director was enthralled by her and without hesitation gave her one of the leading roles. It has been the first time Małgorzata Zajączkowska played in a movie in the USA together with such film stars as Anjelica Huston and Lena Olin. Being highly valued by critics, Zajączkowska was one of the favorites to
an Oscar nomination. From one day to the next she became instantly recognizable. It seems worth mentioning that Woody Allen invited Zajączkowska to cooperation as well. “Simply Irresistible” by Mark Tarlov and starring Sarah Michelle Gellar was the last film she
played in abroad. In 1989 Małgorzata Zajączkowska came back to Poland. Since then she successfully devoted herself to TV and cinema productions.

Agata Gogołkiewicz

Polska / Poland
Zastępca sekretarza redakcji, szef działu kultury tygodnika „Przegląd”.
Pisze, komentuje, obserwuje. Aktywna działaczka kulturalna. Pochłonięta pracą w redakcji „Przeglądu” – recenzuje, krytykuje, chwali współczesny teatr i kino. Zajmuje się również redakcją merytoryczną i techniczną witryny
Czasopism.pl.
Poland
Deputy secretary and manager of the cultural section of “Przegląd”.
She writes, comments and observes. An active cultural activist. Totally preoccupied with editorial projects – she criticizes, praises and
reviews the modern theatre and cinema. She also works for a web portal Czasopism.pl where she is responsible for technical and factual editing.

Fakhri Hamad

Palestyna / Palestine
Menadżer Projektu Cinema Jenin
Fakhri Hamad urodził się w 1971 roku w obozie uchodźców Balata na terenie Autonomii Palestyńskiej. Dwukrotnie aresztowany podczas Pierwszej Intifady w 1988 r. oraz 1991 r., od 1993 r. zaangażowany w proces pokojowy pomiędzy Palestyną a Izraelem. Pracował w mediach, polityce, jak również dla międzynarodowych organizacji humanitarnych (COOPI, Première Urgence). Posiada wykształcenie prawnicze. Jako Menadżer oraz współtwórca Projektu Cinema Jenin podejmuje działania, których celem jest przygotowanie lokalnej społeczności do prowadzenia kina oraz kontynuacji projektu, na rzecz którego bez wytchnienia zdobywał
fundusze w ostatnich latach. Projekt Cinema Jenin jest dla Fakhriego Hamada sposobem na aktywizację obu stron konfliktu oraz rozpoczęcie prawdziwego dialogu pokojowego.
Cinema Jenin Project Manager
Born in the Balata refugee camp, Palestine in 1971, he was arrested twice during the First Intifada in 1988 and 1991. Since 1993 he is
engaged in the peace process between Palestine and Israel. He holds a BA in Law from An Najah University, Nablus. He worked in different positions in the fields of media and politics, and for international humanitarian organizations like COOPI and Première Urgence. He became the on-site project manager as well as a co-founder of Cinema Jenin and took up the challenging tasks to build the local organization which will ultimately run the cinema. Fakhri has been restlessly working for the project over the last years and excels
in transporting the vision of Project Cinema Jenin to win the support of donors, volunteers and the local community. He is driven by a
strong mission to engage people from both sides of the conflict in a true dialogue and Project Cinema Jenin is his way of working towards this goal.

Pini Schatz Izrael / Israel

Pini Schatz urodził się w 1961 r. w Estonii. Po ukończeniu wydziału Filmu i Telewizji na Uniwersytecie w Tel Awiwie, zorganizował Konkurs Izraelskich Wideoklipów Muzycznych, który odbywał się w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Hajfie. W 1996 r. wyreżyserował swój pierwszy film dokumentalny, „Artykuł 58/4”, który był
produkcją izraelsko-estońską. Dokument został nominowany do nagród Izraelskiej Akademii Filmowej. Od 1997 r.
Pini Schatz pracuje jako dyrektor programowy Cinematheque w Tel Awiwie.
Pini Schatz was born in 1961 in Estonia and graduated from the Film and TV department of Tel Aviv University. After graduating
Schatz initiated the Israeli Music Video Contest within the Haifa IFF. In 1996 he directed his first documentary, „Article 58/4”, an Israeli-Estonian co-production. The film was nominated for the Israeli Academy. Since 1997, Schatz works as the programmer of the Tel
Aviv Cinematheque.
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Przewodniczącym Jury został
legendarny hollywoodzki reżyser
Irvin Kershner, USA
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FILMY KONKURSOWE / COMPETITION
Długometrażowe filmy fabularne / Narrative feature films
Film otwarcia / Opening of the festival:

23.11, godz. 21.00, Kinoteka
Przejmujący obraz Ajami, dzielnicy Tel-Awiwu – Jafy, na terenie której krzyżują się losy wyznawców Chrześcijanstwa,
Judaizmu i Islamu.Najbliżsi sąsiedzi okazują się być największymi wrogami. Liczne zaburzenia chronologii flmu sprawiają, że Ajami to nie tylko doskonale zrealizowane kino akcji, charakteryzujące się nieprzewidywalnoscią i zachwycającym tempem narracji, ale przede wszystkim wielopoziomowy dramat, w którym losy bohaterów odkrywane są warstwa po warstwie.
Poignant image of Ajami, Tel Aviv’s district – Yafo, in which the fates of the followers of Christianity, Judaism and Islam
cross. Closest neighbours turn out to be greatest enemies. Numerous disorders in the film chronology make Ajami not
only a well-made action movie, characterized by unpredictability and stunning pace of the narrative, but most of all – a
multidimensional drama, in which people’s fates are revealed layer by layer.
Nominowany do Oscara ’10 w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, Złota Kamera – Cannes ’09, nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej ’09 i do Nagrody Izraelskiej Akademii Filmowej ’09

Na poczęstunek po filmie otwarcia zaprasza Tel - Aviv Cafe & Deli
Wieczór palestyński / Palestinian evening:

Ameryka / Amreeka

REŻ./DIR.: Cherien Dabis
ROK/YEAR: 2009 / Kanada,USA / Canada,USA
CZAS/DUR.: 96 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk
27.11, godz. 19:45, Kinoteka / 25.11, godz.19.30, Kino Świt
Niezwykły, intymny portret Muny, matki samotnie wychowującej swego syna Fadiego, w Ramallach na terenie Autonomii Palestyńskiej. Pewnego dnia Muna otrzymuje wizę do USA, o którą starała się z trudem już wcześniej. Wyjeżdżają
do małego miasta w stanie Illinois, gdzie Muna, pomimo 15-letniego doświadczenia pracy w bankowości oraz dwóch
stopni naukowych, rozpoczyna nowe życie i pracę w sieci restauracji fastfood…
An extraordinary, intimate portrait of Muna, the mother who is raising her son Fadi alone in Ramallah in the Palestinian
Authority. One day, Muna receives a visa to the U.S., for which she has already with difficulty applied before. They both
go a small town in Illinois, where Muna, despite 15 years of experience in banking and two degrees, begins a new life
and job in fast food restaurant chain...
Nagroda FIPRESCI – Cannes ’09, Sundance ’09 – oficjalna selekcja

Berlin 1936/ Berlin’36

REŻ./DIR.: Kaspar Heidelbach
ROK/YEAR: 2009/Niemcy/ Germany
CZAS/DUR.:100 min
RODZ./CATEG.: dł fab
26.11,godz.21:30, Kinoteka / 28.11, godz.18:00,Kino Świt
Oparta na faktach historia utalentowanej niemieckiej Żydówki Gretel Bergmann, która została dopuszczona przez hitlerowców do treningu i udziału w Olimpiadzie`36 pod presją USA. Reżim barbarzyńców robił wszystko, aby wykluczyć
wybitną sportsmankę z udziału w Olimpiadzie „rasy panów”...Czy im się to udało?
Based on a true story of a talented German Jewish girl Gretel Bergmann, who has been authorized by the Nazis to train
and participate in the Olympics `36 under pressure from the U.S.. Barbarian regime did everything to exclude a prominent sportswoman from the Olympic Games of the”master race” ...
Will they succeed?
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REŻ./DIR.: Scandar Copti, Yaron Schani
ROK/YEAR: 2009 / Niemcy, Izrael / Germany,Israel
CZAS/DUR.: 120 min
RODZ./CATEG.: dł. fab., pk

www.WJFF.pl

Ajami

Atlanta JFF, NY JFF, UK JFF
Objaśnienia skrótów: dł. fab. – długa fabuła, dł. dok. – krótka fabuła, dł. dok. – długi dokument, kr. dok. – krótki dokument, pk – pokaz konkursowy, ppk – pokaz pozakonkursowy
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Pokaz przedpremierowy / Special preview:

Joanna
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REŻ./DIR.: Feliks Falk
ROK/YEAR: 2010/Polska/Poland
CZAS/DUR.:105 min
RODZ./CATEG.: dł fab

10

25.11, godz.20.10, Kinoteka
Kraków, II wojna światowa. Joanna spotyka w kościele młodą dziewczynkę pochodzenia żydowskiego i postanawia ją
ukryć. Nie mogąc wyjaśnić nikomu swojego sekretu, bohaterka zostaje zmuszona do współpracy z okupantem.
Krakow, Poland, World War II. Joanna meets a young Jewish girl in a church and decides to hide her. Unable to explain
her secret to anyone, the heroine is forced to cooperate with the occupiers.
35. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ’10 – Najlepsza reżyseria, nagroda za najleszy scenariusz

Moje życie - Marcel Reich Ranicki
/ Marcel Reich Ranicki: The Author of Himself
REŻ./DIR.: Dror Zahavi
ROK/YEAR: 2009/Niemcy/Germany
CZAS/DUR.:90 min
RODZ./CATEG.: dł fab

28.11, godz.17.45, Kinoteka/24.11, godz. 13.45, Kino Świt
Historia wybitnego literaturoznawcy, niekwestionowanego krytyka literatury oraz autora programu w niemieckiej TV,
który przez 30 lat nie schodził z anteny. Ranicki po latach związanych z UB, staje się jej ofiarą i ucieka z Polski w końcu lat 40-tych XX w.
A story of an outstanding literature historian, undisputed literary critic and author of a programme in German TV, which
for 30 years never left the air. Ranicki, after years of his connection with the security office, becomes its victim and flees
Poland at the end of the 40.
Nominacja do Międzynarodowych Nagród Emmy ’10

Opiekunka/Surrogate
REŻ./DIR.: Tali Shalom Ezer
ROK/YEAR: 2008/Izrael/Israel
CZAS/DUR.:56min
RODZ./CATEG.: dł fab
26.11, godz.16.45,Kinoteka
Liryczny film opowiadający historię Eliego, którego przeraża dotyk drugiej osoby. Trzydziestoletni mężczyzna, walcząc
z własną fizycznością, decyduje się na rozpoczęcie terapii seksualnej. Pomimo że zdaje sobie sprawę, że jego zbliżenie
z Hagar jest częścią procesu leczenia, podświadomie odsuwa od siebie tę myśl i zakochuje się.
This lyrical film tells the story of Eli, who is frightened of the touch of another person. This thirty year old man, struggling
with his own physicality, decides to begin a sex therapy. Despite being aware of the fact that closeness with Hagar is a
part of the treatment, he puts these thoughts aside and falls in love.
Edinburgh FF, United Kingdom JFF, San Francisco JFF

Objaśnienia skrótów: dł. fab. – długa fabuła, dł. dok. – krótka fabuła, dł. dok. – długi dokument, kr. dok. – krótki dokument, pk – pokaz konkursowy, ppk – pokaz pozakonkursowy

Pięć godzin do Paryża / Five hours from Paris
REŻ./DIR.: Leonid Prudovsky
ROK/YEAR: 2009/Izrael/Israel
CZAS/DUR.: 90 min
RODZ./CATEG.: dł fab

An endearing story of Tel Aviv’s taxi driver who falls in love with a Russian immigrant, forced to emigrate to Canada. The
film shows a subtle way of reaching closeness, in spite of adversity, by two people who long for happiness.
Toronto IFF’09, Najlepszy Film Izraelskiej Akademii Filmowej’09, Najlepszy film Haifa IFF’09.

Protektor

REŻ./DIR.: Marek Najbrt
ROK/YEAR: 2009/Czechy/Czech Repulic
CZAS/DUR.: 100 min
RODZ./CATEG.: dł fab
26.11, godz.19:30, Kinoteka /
25.11, godz.13:00 Kino Świt (pokaz edukacyjny / educational screening)
Akcja filmu rozgrywa się w Czechosłowacji podczas II wojny światowej. Spiker radiowy, Emil Vrbata decyduje się na
współpracę z nazistowskim radiem, aby chronić swoją żonę, Hanę, która jest pochodzenia żydowskiego.
The film is set in Czechoslovakia during World War II. Radio announcer, Emil Vrbata decides to cooperate with the Nazi
radio to protect his wife, Hana, who is of Jewish origin.
Czeskie Lwy ’09 - najlepszy film, nagroda za reżyserię, scenariusz, muzykę, montaż, nagroda dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Poważny człowiek / A Serious Man
REŻ./DIR.: Bracia Cohen
ROK/YEAR: 2009/Francja,Wileka Brytania,USA
		
/France, UK, USA
CZAS/DUR.: 105 min
RODZ./CATEG.: dł fab

27.11,godz.13:30,Kinoteka
Portret prawego mężczyzny, który uświadamia sobie, że cały świat obrócił się przeciwko niemu. Nagle opuszcza go
żona, a kariera naukowa staje pod wielkim znakiem zapytania... Czarna komedia zrealizowana z dystansem.
A portrait of a righteous man who realizes that the whole world turned against him. Suddenly, his wife leaves him, his
scientific career is unstable ... A black comedy made froma distance.
Nominacja do Oscara - Najlepszy Film oraz Najlepszy Scenariusz Oryginalny ’10

Długometrażowe filmy dokumentalne / Feature documentaries

Archiwum istnień / The Human Files
REŻ./DIR.: Justyna Łuczaj-Salej
ROK/YEAR: 2009/Polska/Poland
CZAS/DUR.: 54min
RODZ./CATEG.: dł dok
25.11, godz. 19:00, Kinoteka /
23.11,godz. 13:00, Kino Świt

8. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2010, istnieje od 2003

Ujmująca historia taksówkarza z Tel Awiwu, który zakochuje się w rosyjskiej imigrantce, zmuszonej do wyjazdu do Kanady. Film ukazuje w subtelny sposób zbliżanie się, mimo przeciwności losu, dwojga pragnących szczęścia ludzi.

www.WJFF.pl

27.11, godz.22:00, Kinoteka

Dokument oparty na materiałach zgromadzonych w latach 1941- 44 przez nazistowskich antropologów. Efekt ich pracy
to 88 pudeł z fotografiami, testami psychologicznymi, socjologicznymi, odbitkami palców, włosami w kopertach.
The document is based on material gathered between 1941 and 1944 by the Nazi anthropologists. The results of their
work contain 88 boxes of photographs, psychological and sociological tests, fingerprints, hair in envelopes.
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Bracia Warner / Brothers Warner

8. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2010, istnieje od 2003

www.WJFF.pl

REŻ./DIR.: Cass Warner
ROK/YEAR: 2008/USA
CZAS/DUR.: 94min
RODZ./CATEG.: dł dok

23.11,godz.18.30, Kinoteka / 26.11,godz.17.30, Kino Świt
Osobisty portret czterech filmowych pionierów – Harry’ego, Alberta, Sama i Jacka, żydowskich emigrantów z terenów
Polski, którzy nie zaprzestali realizacji marzenia stworzenia studia filmowego Warner Bros, obecnie jednego z największych na świecie.
A personal portrait of four film pioneers - Harry, Albert, Sam and Jack, Jewish immigrants who did not stop to realize their dream to create a Warner Bros. film studio, now one of the largest in the world.
Jerusalem JFF, Los Angeles JFF

Hotel Dyplomata / Diplomat
REŻ./DIR.: Dana Goren
ROK/YEAR: 2009/Izrael/Israel
CZAS/DUR.: 80min
RODZ./CATEG.: dł dok
27.11, godz.15:40, Kinoteka
Intrygująca historia emigrantów z byłego ZSRR, którzy „tymczasowo” zamieszkują luksusowy hotel, tworząc niepowtarzalny mikroświat: żyjąc jednocześnie w „Leningradzie” nie są w stanie stać się mieszkańcami Tel Avivu. Kapsuła czasu
staje się tu metaforą ludzkich poszukiwań własnego miejsca...
An intriguing story of emigrants from the former Soviet Union who are „temporarily” living in a luxurious hotel creating
a unique microcosm, simultaneously living in the „Leningrad” and not becoming the residents of Tel Aviv. Time Capsule becomes a metaphor for the human exploration of their own place on Earth...
Jerusalem FF, The Israeli Documentary Filmmakers Awards

Kabaret Berlin / Cabaret Berlin, The Wild Scene
REŻ./DIR.: Fabienne Rousso-Lenoir
ROK/YEAR: 2010/Niemcy, Francja/ Germany ,France
CZAS/DUR.: 70min
RODZ./CATEG.: dł dok

24.11,godz. 19:30, Kinoteka / 23.11, godz. 14:20, Kino Świt
Zorganizowany jak występ kabaretowy film jest zbudowany w całości z wizualnych materiałów archiwalnych. W rezultacie mamy do czynienia z hipnotyzującą kompilacją ukazującą wnętrze berlińskiej sceny kabaretowej lat 20. i 30. XX w.
Organised as a cabaret, the movie is built entirely of visual archival materials. As a result, there is a mesmerizing compilation showing the interior of the cabaret scene in Berlin (years 20. and 30. XX).
United Kingdom JFF, Nagroda Yad Vashem ’10

Marzenie Amosa Oza
/ Amos Oz: The Nature of Dreams
REŻ./DIR.: Yonathan Zur, Masha Zur
ROK/YEAR: 2009/Izrael/Israel
CZAS/DUR.: 86min
RODZ./CATEG.: dł dok

28.11, godz. 12:00, Kinoteka / 28.11, godz. 15.30, Kino Świt
Dynamiczny dokument oparty na autobiografii Amosa Oza. Pisarz przedstawiony zostaje jako działacz na rzecz pokoju
palestyńsko-izraelskiego. Inteligentny obraz ukazuje najbliższych artysty w szerszym kontekście zbiorowej historii Izraela.
A dynamic document based on Amos Oz’s autobiography. The writer is presented as an activist for the Palestinian-Israeli
peace. Intelligent image shows the artist’s closest people in the broader context of the collective history of Israel.
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San Francisco JFF, UK JFF

Ostatni ocalały / The Last Survivor

Four incredible stories of people who survived the genocide (the Holocaust, Rwanda, Darfur and Congo). The protagonists want to pass their tragic experiences to the next generations through them, asking about the sense of our humanity.
Najlepszy Film Dokumentalny Los Angeles JFF , Boston IFF

Przerwa w Holokauście / A Pause in the Holocaust
REŻ./DIR.: André Waksman
ROK/YEAR: 2009/Francja/France
CZAS/DUR.: 52min
RODZ./CATEG.: dł dok

25.11, godz. 17:45, Kinoteka / 24.11, godz.16:00, Kino Świt
Historia alpejskiej wioski, w której żydowscy uciekinierzy z Francji chronieni są przez okupacyjne wojska Włoch. Zaskakująca rekonstrukcja mało znanego epizodu II WŚ, dotyczącego południowej Francji.
A history of a picturesque alpine village in which Jewish escapees from France are protected by forces occupying Italy. A
surprising reconstruction of the relatively unknown episode of World War II, concerning the South of France.
Torino FF

Sfilmować miłość/ I Shot My Love

REŻ./DIR.: Tomer Heymann
ROK/YEAR: 2010/Izrael, Niemcy/Israel, Germany
CZAS/DUR.: 70min
RODZ./CATEG.: dł dok
26.11, godz. 18:00, Kinoteka
Skomplikowana historia związku homoseksualnego pomiędzy Tomerem i niemieckim tancerzem Andreasem, który przyjeżdża do Izraela i musi zmierzyć się z tamtejszymi realiami życia. W budowę miłosnej relacji włącza się matka Tomera.
A complicated history of a homosexual relationship between Tomer and a German dancer Andreas, who goes to Israel
and has to face the local reality of life. Tomer’s mother enters the construction of a love relationship.
Berlinale ’10, Najlepszy dokument na HotDocs FF

Ulica Naszej Panienki nr 4 / No. 4 The Street of Our Lady
REŻ./DIR.: Barbara Bird, Judy Maltz i Richie Sherman
ROK/YEAR: 2009/USA, Izrael, Ukraina/ USA, Israel, Ukraine
CZAS/DUR.: 90min
RODZ./CATEG.: dł dok
28.11, godz. 13:45, Kinoteka
Wzruszająca historia heroicznej Polki - Franciszki Hałamajowej, która naraziła własne życie, przechowując 15 żydowskich dzieci podczas Holocaustu. Film opiera się na fragmentach dziennika prowadzonego przez Moshe Maltza, rekonstruuje historie ocalałych poprzez spotkanie po latach.
The heroic story of polish woman - Franciszka Hałamajowa, who endangered her own live to preserve 15 Jewish children during the Holocaust. The film is based on fragments of the diary kept by one of the survivors, Moshe Maltz. The
film is based on fragments of the diary kept by one of the survivors, Moshe Maltz, and reconstructs stories of rescued people through a meeting held years later.

8. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2010, istnieje od 2003

28.11,godz. 15:45, Kinoteka / 27.11,godz. 19:00, Kino Świt
Cztery wstrząsające historie ludzi, którzy przeżyli ludobójstwo (Holocaust, Rwanda, Darfur i Kongo). Bohaterowie poprzez swoją opowieść pragną przekazać następnym pokoleniom tragiczne doświadczenia, stawiając pytania o sens naszego człowieczeństwa.

www.WJFF.pl

REŻ./DIR.: Michael Pertnoy & Michael Kleiman
ROK/YEAR: 2010/ USA, Niemcy, Izrael, Kenia, Szwecja
		
/USA,Germany, Israel/Canada,Sweden
CZAS/DUR.: 92min
RODZ./CATEG.: dł dok

Los Angeles JFF, San Antonio JFF
Objaśnienia skrótów: dł. fab. – długa fabuła, dł. dok. – krótka fabuła, dł. dok. – długi dokument, kr. dok. – krótki dokument, pk – pokaz konkursowy, ppk – pokaz pozakonkursowy
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Krótkometrażowe filmy fabularne / Short fiction Films and animations

8. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2010, istnieje od 2003

www.WJFF.pl

Obietnica / Promise

REŻ./DIR.: Morten BH, Kirsten Dehlholm, Henning Carlsen
ROK/YEAR: 2010/Dania/Denmark
CZAS/DUR.: 8min
RODZ./CATEG.: kr fab
28.11, godz. 13:45, Kinoteka / 28.11,godz. 15:30, Kino Świt
Dwudziestolecie międzywojenne. Uboga matka przepowiada swojemu synowi dostatnie życie. W przepowiednię wierzy Pan Piekielny, który prosi chłopa o złożenie nietypowej obietnicy.
Interwar period. A poor mother predicts a prosperous life to her son. Mr Hell believes the prophecy, and asks the peasant
to make an unusual promise.
CPH:PIX 2010, Odense FF

Krótkometrażowe filmy dokumentalne / Short documentaries

Chwile w Jerozolimie/Jerusalem Moments:

Areszt: Izrael / In Israel’s Custody - reż/dir Radwan Duha;
Mała Ściana Płaczu / The Little Western Wall - reż/dir Liviu Babitz;
Autobus / Bus - reż/dir Yasmine Novak;
Książę Jerozolimy / Prince of Jerusalem - reż/dir Momen Shabane;
Hamamm Al-Ayn i ja / Hamamm Al-Ayn and Me - reż/dir Nihad Sabri Markesto;
Getto / Ghetto Town - reż/dir Avi Goldstein & Amber Fares;
Od ósmej do czwartej / Nine to Five - reż/dir Daniel Gal

ROK/YEAR: 2009/Izrael/Israel
CZAS/DUR.: 88 min
RODZ./CATEG.: kr dok, ppk

26.11, godz. 15:00, Kinoteka / 27.11, godz. 15:00, Kino Świt
7 filmów dokumentalnych autorstwa siedmiu młodych reżyserów z Palestyny i Izraela. Projekt ten to odważna konfrontacja z różnymi punktami widzenia na temat życia we współczesnej Jerozolimie.
Seven documentaries by seven young directors from Palestine and Israel. Jerusalem Moments project is a brave confrontation of different points of view about life in contemporary Jerusalem.
Edinburgh FF, United Kingdom JFF, San Francisco JFF

FILMY POZA KONKURSEM / NON COMPETITION
Długometrażowe filmy fabularne / Narrative feature films
Paul Mazursky zaprasza / Paul Mazursky invites!:

Bob and Carol and Ted and Alice
REŻ./DIR.: Paul Mazursky
ROK/YEAR: 1969/USA
CZAS/DUR.: 105 min
RODZ./CATEG.: dł fab, ppk

24.11, godz. 21:00, Kinoteka
Bob, aby zebrać materiał do swojego nowego filmu, bierze udział razem z żoną w terapii grupowej. Zafascynowani zajęciami wolnej miłości i seksu, pragną wprowadzić zasady kursu w swoje życie.
To gather footage for his upcoming movie, Bob takes part in a group therapy with his wife. Fascinated by free love and
sex, the husband and his wife want to put rules of the therapy into practice.
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Nominacja do Oscarów Najlepszy scenariusz, Najlepsze zdjęcia ’70

Paul Mazursky zaprasza / Paul Mazursky invites!:

Burza/ Tempest

Przeżywający kryzys wieku średniego i problemy małżeńskie nowojorski architekt, postanawia wyruszyć w podróż, by
odciąć się od zgiełku wielkiego miasta i przeżyć duchową odnowę. Intrygujący obraz podróży, poszukiwania własnych
korzeni. Obsada: John Cassavetes, Gena Rowlands, Susan Sarandon, Vittorio Gassman, Raul Julia i inni.
Undergoing a midlife crisis and marital problems the New York architect, decides to embark on a journey to distance
himself from the hustle and bustle of a big city and experience a spiritual renewal. An intriguing picture of the journey, searching for one’s roots. Cast: John Cassavetes, Gena Rowlands, Susan Sarandon, Vittorio Gassman, Raul Julia and others.
MFF w Toronto ’82 - Nagroda Publiczności, MFF w Wenecji ’82 - Nagroda dla Najlepszej Aktorki

Paul Mazursky zaprasza / Paul Mazursky invites!:

Moskwa nad rzeką Hudson / Moscow on the Hudson
REŻ./DIR.: Paul Mazursky
ROK/YEAR: 1984/USA
CZAS/DUR.: 115 min
RODZ./CATEG.: dł fab, ppk

25.11,godz. 22.10/Kinoteka
Historia radzieckiego cyrkowca, który korzystając z tournée po USA na zawsze opuszcza ojczyznę i zyskuje amerykańskie obywatelstwo. Słodko-gorzka historia, o zderzenie kultur i odnajdywaniu siebie w nowej rzeczywistości.
A history of a Soviet circus performer, who leaves his homeland and receives American citzenship while being on a tour
with the circus. A bitter-sweet story about the clash of cultures and finding oneself in the new reality.
Nominacja do Złotych Globów Najlepszy Aktor ’85

Paul Mazursky i Małgorzata Zajączkowska zapraszają / Paul Mazursky and Małgorzata Zajączkowska
invite you to the Closing of the Festival and the David Camera Award Ceremony:

Wręczenie nagród, zakończenie Festiwalu

Wrogowie / Enemies: A Love Story
REŻ./DIR.: Paul Mazursky
ROK/YEAR: 1989/USA
CZAS/DUR.: 119 min
RODZ./CATEG.: dł fab, ppk

28.11, godz. 20:00, Kinoteka

Wielowątkowa, niebanalna historia miłosna osadzona w 1949 r. w Nowym Jorku. Herman Broder ocalały z Holocaustu,
żeni się ze swoją polską wybawczynią i wyjeżdża do Ameryki, tam jego życie osobiste ulega serii komplikacji... Ekranizacja powieści autorstwa I. B. Singera. Obsada: Ron Silver, Anjelica Huston, Lena Olin, Małgorzata Zajączkowska
Multidimensional, remarkable love story set in 1949 in New York. Herman Broder, survivor of the Holocaust, marries his
Polish savior and travels to America, where his personal life is a series of complications ... Based on the novel by I. B. Singer. Cast: Ron Silver, Anjelica Huston, Lena Olin, Małgorzata Zajączkowska.

8. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2010, istnieje od 2003

27.11,godz. 17:10, Kinoteka

www.WJFF.pl

REŻ./DIR.: Paul Mazursky
ROK/YEAR: 1982/USA
CZAS/DUR.: 136 min
RODZ./CATEG.: dł fab, ppk

Nominacja do Oscara Najlepsza aktorka drugoplanowa, Najlepszy scenariusz ’90
Objaśnienia skrótów: dł. fab. – długa fabuła, dł. dok. – krótka fabuła, dł. dok. – długi dokument, kr. dok. – krótki dokument, pk – pokaz konkursowy, ppk – pokaz pozakonkursowy
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Życiodajny płyn / The Liquid of Life

8. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2010, istnieje od 2003

www.WJFF.pl

REŻ./DIR.: Pini Schatz
ROK/YEAR: 2008/Izrael/Israel
CZAS/DUR.: 50 min
RODZ./CATEG.: dł fab, ppk
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24.11, godz. 18:00, Kinoteka
Zabawna i barwna historia dotycząca tematu krwi, której przewodnim mottem jest: „Jak nauczyłem się nie przejmować i
kochać krew”. Dokument opowiada o sposobach wykorzystywania w kulturze żydowskiej życiodajnego płynu.
A funny and colorful story on the topic of blood, where the central motto is: „How I learned not to care and love blood.”
The document discusses various ways of using this life-giving liquid in the Jewish culture.
Haifa IFF, Izraelskie Oscary, NY Ind. Int. FF

Krótkometrażowe filmy dokumentalne / Short documentaries
Ekran OFF / OFF Section:

Nieprawdopobne / Outstanding
REŻ./DIR.: Meshi Raveh
ROK/YEAR: 2009/Izrael/Israel
CZAS/DUR.: 30 min
RODZ./CATEG.: kr dok, ppk

24.11,godz. 18:00, Kinoteka / 27.11, godz. 15:00, Kino Świt
Poruszająca historia walki rodziców o zdrowie dziecka, możliwa dzięki solidarności przyjaciół - mieszkańców ortodoksyjnej dzielnicy Jerozolimy. Mimo braku profesjonalnej formuły, dokument stał się wiernym odzwierciedleniem intencji
jaką mieli autorzy filmu. Pokazujemy go w dziale EKRAN OFF tegorocznego festiwalu.
A moving story of parents fighting for their child’s health, made possible by the solidarity of friends - people living in the
orthodox neighborhood of Jerusalem. Despite the lack of a professional formula, the document became an accurate reflection of the intentions the filmmakers had. Presented in the section OFF SCREEN of the festival.
Ashkelon Jewish Eye Festival

Skróty
dł fab - długa fabuła;
kr fab - krótka fabuła;
dł dok - długi dokument;
kr dok - krótki dokument;
ppk - pokaz pozakonkursowy
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