24.11 - wtorek - otwarcie filmem YENTL 2009
20:00
Yentl
R: Barbra Streisand
USA, 1983 / 2009, 132` dł. fab, ppk
Akcja filmu rozgrywa się w początkach XX
w. w Polsce. Yentl, młoda i niezwykle utalentowana dziewczyna buntuje się przeciw ortodoksyjnej tradycji zabraniającej kobietom uczenia się. Chcąc pogłębiać swoją wiedzę, Yentl postanawia przebrać się za
chłopca i zdawać egzaminy na studia. Dzięki swej błyskotliwości, Yentl, która przybiera męskie imię Anshel,
zdobywa wśród studentów dużą popularność. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy Yentl-Anshel zakochuje się w swym szkolnym koledze...
Na otwarcie Festiwalu reżyserska wersja filmu z roku 2009.

Patroni Medialni:
Nasza Honorowa Nagroda Kamera Dawida została przyznana Pani Streisand w podziękowaniu za jej legendarne osiągnięcia w świecie sztuki, polityki i filantropii.

Partnerzy:

W dniu otwarcia Festiwalu w Żydowskim Instytucie Historycznym nastąpi otwarcie wystawy fotografii z historii odbudowy Kina w palestyńskim mieście Jenin, które będzie zarazem Centrum Pokoju i Kultury. W dniu
otwarcia spotkanie z grupą palestyńskich gości, którzy zwiedzą wystawę o tragedii Warszawskiego Getta
oraz poznają żydowską historię miasta.

Dofinansowanie ze środków:
Fundacja Rozwoju Kultury
Żydowskiej w PL
- Kamera Dawida
Organizator:
W ŻIH – u odbędą się także projekcje filmu dokumentalnego w reż. Marcusa Vettera CINEMA JENIN. PART II.

Współorganizatorzy:
Prezydent m.st. Warszawy

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Honorowy patronat:

Zakończenie naszego Festiwalu to
rozdanie Nagród Kamer Dawida
Grand Prix Złota Kamera Dawida i 5 000 zł ufundowane
przez Prezesa TVP oraz Dyrektor PISF.

Po rozdaniu nagród
Festiwal zamknie
pokaz konkursowy
Inglourious Basterds
– Bękarty Wojny
Quentina Tarantino.

Jesteśmy pierwszym żydowskim festiwalem filmowym w Polsce, dlatego z przykrością informujemy, że w
tym roku Festiwal nasz będzie o 65% mniejszy, ponieważ Miasto st. Warszawa - kandydat do tytułu Kulturalna Stolica Europy 2016, nie zdecydowało się wesprzeć nas finansowo, dokonało selekcji i uznało, że nam
wsparcia nie udzieli, gdyż wcześniej wsparło inny festiwal filmów żydowskich w Warszawie, który jest naszą
kopią oraz imprezą, która ma mniejszy dorobek i osiągnięcia. Mimo wszystko, mamy nadzieję, że uda nam
się zrealizować nasz międzynarodowy Festiwal.
Festiwal nasz powstał w roku 2003 i jest festiwalem profilowanym, to znaczy pokazujemy tylko i wyłącznie
filmy, które zawierają elementy tematyki żydowskiej. Staramy się puszczać tylko dobre filmy i takie, które
nie były prezentowane na żadnym Festiwalu żydowskim w Polsce. Wśród naszych filmów znalazło się kilkadziesiąt nominowanych do Oscara, kilkunastu laureatów Oscarów, canneńskich Palm, kilku laureatów nagród Emmy, jeden film nagrodzony w Karlovych Varach, kilkanaście filmów z nagrodami Izraelskiej Akademii Filmowej, jeden z nagrodami Szwedzkiej Akademii Filmowej. Film „West Bank Story”, który otrzymał u
nas 1. Nagrodę, otrzymał 3 miesiące później Oscara w tej samej kategorii, a dwa inne filmy prezentowane
na naszym Festiwalu otrzymały 3 miesiące później nominacje do Oscara.

Ponadto, w ramach Festiwalu w Kinie Świt na Targówku odbędą się bloki
edukacyjne o historii Żydów polskich, dla młodzieży z warszawskich szkół. Współpraca z kinem na Targówku stała się już dla nas ważną tradycją.

Nasza Fundacja ustanowiła w roku 2009 nowy drugi festiwal
w Warszawie KOLNOA - Festiwal Kina Izraelskiego oraz Al – Seenima Dzień Kina Palestyńskiego, druga edycja obu oddzielnych imprez odbędzie sie na wiosnę 2010.

Zapraszamy

Więcej na WWW.kolnoa.pl
Pierwszą edycję w kwietniu otwierała projekcja filmu WALC Z
BASZIREM z udziałem Ariego Folmana.

WWW.wjff.pl

Patroni Medialni:

Partnerzy:

Dofinansowanie ze środków:

Współorganizatorzy:
Prezydent m.st. Warszawy

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Honorowy patronat:

Fundacja Rozwoju Kultury
Żydowskiej w PL
- Kamera Dawida
Organizator:

24.11 - wtorek - otwarcie filmem YENTL 2009
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chłopca i zdawać egzaminy na studia. Dzięki swej błyskotliwości, Yentl, która przybiera męskie imię Anshel,
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kopią oraz imprezą, która ma mniejszy dorobek i osiągnięcia. Mimo wszystko, mamy nadzieję, że uda nam
się zrealizować nasz międzynarodowy Festiwal.
Festiwal nasz powstał w roku 2003 i jest festiwalem profilowanym, to znaczy pokazujemy tylko i wyłącznie
filmy, które zawierają elementy tematyki żydowskiej. Staramy się puszczać tylko dobre filmy i takie, które
nie były prezentowane na żadnym Festiwalu żydowskim w Polsce. Wśród naszych filmów znalazło się kilkadziesiąt nominowanych do Oscara, kilkunastu laureatów Oscarów, canneńskich Palm, kilku laureatów nagród Emmy, jeden film nagrodzony w Karlovych Varach, kilkanaście filmów z nagrodami Izraelskiej Akademii Filmowej, jeden z nagrodami Szwedzkiej Akademii Filmowej. Film „West Bank Story”, który otrzymał u
nas 1. Nagrodę, otrzymał 3 miesiące później Oscara w tej samej kategorii, a dwa inne filmy prezentowane
na naszym Festiwalu otrzymały 3 miesiące później nominacje do Oscara.

Nasza Fundacja ustanowiła w roku 2009 nowy drugi festiwal
w Warszawie KOLNOA - Festiwal Kina Izraelskiego oraz Al – Seenima Dzień Kina Palestyńskiego, druga edycja obu oddzielnych imprez odbędzie sie na wiosnę 2010.
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7. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce ¯ydowskiej `09, istnieje od 2003

Pokazy główne
24.11 - wtorek otwarcie filmem YENTL
25.11 - środa
17:30
W innym czasie
In Another Time
R: Lloyd d’Souza i Nevin Millan,
USA, 2008, 15 min kr fab, pk
Rozgrywająca się w NY 1904
r. subtelna i kameralna historia zauroczenia między chasydzkim Żydem a młodą Afroamerykanką.

26.11 - czwartek

27.11 - piątek

28.11 - sobota

29.11 - niedziela

16:45
Twarze, Faces
R: Peter van Huystee, Izrael/
Holandia/ Palestyna/ Belgia,
2007, 75min, dł dok, pk

17:45
Czarne albo białe
reż. Adam Stobnicki, Polska,
2009, 30’ , kr dok, ppk

13:30
Agnieszka Holland
R: Wiesław Dąbrowski Polska, 2008, 57 min dł dok, ppk

12:20
Kamień przydrożny
R: Dorte Franke Niemcy, 2008,75’ dł.dok

Dokument opisujący zarówno osobę jak i dzieła
Agnieszki Holland, bogaty w wypowiedzi jej rodziny, przyjaciół, współpracowników, a także wypowiedzi samej reżyserki.

Realizacja największego na świecie pomnika Holocaustu i proj. artyst. tabliczek układanych ku pamięci ofiar
nar. socjalizmu na chodnikach niemieckich miast.

Mamo, na zdrowie!
Mama, L’Chaim!
R: Elkan Spiller, Niemcy /UK, 2008, 5 min kr dok, pk

14:00
Rok, w którym moi rodzice pojechali na wakacje
The Year My Parents Went on Vacation
R: Cao Hamburger Brazylia, 2007, 104 min, dł fab, pk

Potężne plakaty twarzy ludzi
z Izraela i Palestyny zawisły po
obu stronach muru, budząc
wśród mieszkańców z obu stron zaskakujące emocje …

Doc Film Festival Amsterdam

Palm Springs Short FF, Los Angeles Short FF

Zwyczajny marzec
R: Maria Zmarz- Koczanowicz
Polska 2008, 57 min, dł dok, pk

18:30
William Kunstler:
Naprzeciw światu
William Kunstler:
Disturbing the Universe
R: Emily & Sarah Kunstler, USA,
2009, 90 min, dł dok, pk

Szachidy
– Narzeczone Allacha
Shahidas
– Brides of Allah
R: Natalie Assouline, Izrael/
Niemcy, 2007, 76 min, dł dok, pk
Odważna próba poznania kobiet palestyńskich osadzonych
w izraelskim więzieniu, po nieudanych atakach samobójczych. Izraelska reżyserka, Natalie Assouline rejestruje ich
życie więzienne tworząc niezwykły portret osób pragnących
walczyć za wszelką cenę.

Dokument o życiu jednego z najbardziej kontrowersyjnych
prawników XX w. Epokowe arch. - karty z historii USA: m.in.
proces CZARNYCH PANTER, powstanie w więzieniu ATTICA,
ruch hipisowski, procesy amerykańskich Indian pokazane
przez działalność Williama Kunstlera.

Berlinale, Nagroda FIPRESCI

20:30
Mary i Max
Mary and Max
R: Adam Elliot, Australia, 2009,
88 min, dł fab. anim.

19:20
Złamana obietnica
Broken Promise
R: Jirí Chlumský, Słowacja/
Czechy/ USA, 2009, 129 min,
dł fab, pk
Prawdziwa historia Martina Petraski - nastoletniego słowackiego Żyda, który dzięki zdolnościom piłkarskim i zbiegom
okoliczności przetrwał II Wojnę Światową. Mało znana w PL
historia Słowacji pod rządami słowackich faszystów.

Skróty

Słowacki kandydat do Oscara`2010.
Karlove Vary, Haifa Film Festival, Berlinale.

kr fab - krótka fabuła
dł fab - długa fabuła
ppk - pokaz pozakonursowy
kr dok - krótki dokument
dł dok - długi dokument

Portret mężczyzny, który poprzez poszukiwania historii
swojego ojca dowiaduje się
o pochodzeniu i zaskakującej
tragedii swojej rodziny, której części wcześniej nie znał.

Animowana opowieść laureata Oscara`04, o niezwykłej korespondencyjnej przyjaźni między samotną ośmiolatką z peryferii Melbourne, a wyjątkowo otyłym czterdziestoczterolatkiem z Nowego Jorku. Głosów użyczyli: Toni Collette i Philip
Seymour Hoffman.

Annecy International Animated FF`09,
Berlinale

22:15
Zion i jego brat
R: Eran Merav, Izr, Fr, 2009, 90`
Na tle ponurych przedmieść
portowej Haify, dwaj bracia
zmierzają się z trudnymi pytaniami o moralność i lojalność, zazdrość i dorastanie.

Sundance FF`09

Rok 1968 w PL poznajemy
poprzez kroniki filmowe,
przemówienia radiowe i TV
władz demaskujące „prowodyrów zajść” i „syjonistów”. Sprawny montaż z Wielką Improwizacją G. Holoubka
i wypowiedziami A. Michnika to najlepszy komentarz tych
wydarzeń.

19:30
Biegiem przez życie
Run for Your Life
R: Judd Ehrlich
USA, 2008, 95 min, dł. dok, pk.
Niesamowita historia Freda Lebowa, twórcy Nowojorskiego
Maratonu i znaczka uśmiechu, dynamiczna narracja przeplatana rytmami miejskiego funku oraz materiałami archiwalnymi słynnego miasta lat 70. i 80. Wzruszająca historia walki
o idee i życie.

Toronto Jewish FF, Atlanta Jewish FF, Tribeca FF

Po II WŚ artysta estradowy oszczędzony od komory gazowej zostaje przywódcą w przytułku dla ocalałych z Holocaustu. Rewelacyjni: Jeff Goldblum, William Dafoe, Derek
Jacobi.

26.11 - czwartek

27.11 - piątek

28 .11- sobota

29.11 - niedziela

29.11 - niedziela

10:00

18:00

19:00

17:00

17:00

Dekalog po dekalogu
R: Beata Hyży - Czołpińska,
Polska, 2008, 27 min, kr dok, pk

Czarne albo białe
Program edukacyjny:
reż. Adam Stobnicki, Polska, 2009,
Zwyczajny marzec
30’ , kr dok, ppk
R: Maria Zmarz- Koczanowicz
Polska 2008, 57 min, dl dok, pk
Narodzona po raz drugi
R: Michał Nekanda- Trepka,
Marek Edelman.
Polska, 2008, 42 min, kr dok, pk
Życie po prostu
reż. Artur Więcek, Polska, 2008,
56 min

W innym czasie
In Another Time
R: Lloyd d’Souza i Nevin Millan
USA, 2008, 15 min kr fab, pk

Chłopiec w pasiastej
piżamie
R: Mark Herman
USA, UK, 2008, 94`

Cinema Jenin. Part II.
R: Marcus Vetter
Niemcy, 2009, 30`

Agnieszka Holland
R: Wiesław Dąbrowski, Polska,
2008, 57 dł dok, ppk

Twarze
Faces
R: Peter van Huystee, Izrael/
Holandia/ Palestyna/ Belgia,
2007,75min, dł,dok,pk

Film o codziennej akceptacji, tęsknocie i samotności w sferze wiary i uczuć, o próbie odnalezienia
Boga i swojego miejsca na Świecie. Wzruszające
życie bohatera i jego rodziny.
Patronat nad filmem:
Krzysztof Piesiewicz i Maria Kieślowska.

15:20 / 16:50 Blok
Być Żydem we Francji
Being Jewish In France
R: Yves Jeuland, Francja, 2007, 77 + 112 min, dł dok, pk
Fascynujące i prowokacyjne ukazanie historii
francusko-żydowskiej od XIX w. do czasów obecnych w komentarzach wybitnych Francuzów.
Zdjęcia arch. z lat 30 i powojennych. Długość dokumentu jest jego zaletą…

Parada homoseksualistów w Jerozolimie zostaje anulowana przez potężną opozycję trzech religii. Moda
religijna kobieta postanawia pójść pod prąd....

Berlinale, Pierwsza nagroda na Festiwalu
Filmowym TLV

Karlove Vary FF, Haifa Film Festival, Berlinale

ŻIH

Odcięty od rodziców chłopiec musi zamieszkać w
nieznanej mu dzielnicy żydowskiej Rio De Janeiro.
Akcja rozgrywa się w Brazylii lat 70. gdzie trwają
mistrzostwa świata w piłce nożnej jak i militarna
dyktatura, przed którą uciekli rodzice.

Berlinale, Washington JFF, Brazylijski Kandydat do Oscara`08

Dekalog... po dekalogu
R: Beata Hyży - Czołpińska, Polska, 2008, 27 min, kr dok, pk

19:15
Gevald
R: Netalie Braun, Izrael, 2008, 16 min, kr fab, pk

13:45

Mama, L’Chaim!
R: Elkan Spiller, Niemcy /UK,
2008, 5 min kr dok, pk

Berlinale, San Francisco Jewish FF

Zwycięzca Jerusalem International Film Festival

21:25
Zmartwychwstały Adam
Adam Resurrected / Ein
Leben für ein Leben
R: Paul Schrader, Izrael/ USA/
Niemcy, 2009, 102’ , dł fab, pk

Kino Świt Targówek
25.11 - środa

62-letni Chaim od kilku lat żyje razem ze swoją
95-letnią matką, byłą więźniarką obozu koncentracyjnego, poświęcając jej uwagę 24 h na dobę.
Poruszający obraz żywiołowego i wesołego duetu, którego nigdy nie opuszcza nadzieja.

New York JFF, United Kingdom JFF

19:15
Pieśń weselna
The Wedding Song
R: Karin Albou, Francja, Tunezja, 2008, 100`, dł. fab, pk.
Subtelny obraz reż. „Małej Jerozolimy”. Nazistowska okupacja w Tunezji `42 r. narusza więzy przyjaźni między muzułmanką a sefardyjską Żydówką
w momencie, kiedy obie przygotowują się do zamążpójścia.

16:00
Narodzona po raz drugi
R: Michał Nekanda- Trepka , Polska, 2008, 42 min, kr dok, pk
Dok. o zielonogórzance Marii Kowalskiej ocalałej z
Wileńskiego Getta. W 2007 r. odnalazła swoją rodzinę w Hajfie. Jej wielka osobowość tworzy niesamowitą oraz wzruszającą narrację i historię filmu.

Mała utopia
At home in Utopia
R: Michal Goldman, USA, 2008, 57 min
W połowie lat 20. tysiące imigrantów-robotników,
aby uciec od życia w wynajmowanych kamienicach, mobilizuje wszystkie środki aby wybudować budynki mieszkalne w nowojorskiej dzielnicy
Bronx. Ten poruszający dokument opisuje historię
spółki znanej jako the Coops, która stworzyła system oparty na pracy i władzy zwykłych ludzi, członków i współpracowników, często sympatyków komunizmu.

New York Jewish FF, San Francisco Jewish FF

18:00
Podarunek dla Stalina
The Gift to Stalin
R: Rustem Abdrashev, Kazachstan, 2008, 99 min, Dł. fab, pk.
Osadzona w Kazachstanie 1949 r. opowieść o
chłopcu Saszy, który przez swoje żydowskie pochodzenie jest deportowany do Azji. Uratowany przez
muzułmanina Kasyma zostaje z nim w wiosce, w
której wkrótce dojdzie do tragedii…

Palm Springs IFF`09, San Francisco Jewish FF`09, Vesoul Asian FF`09

20:00

Rozdanie Nagród Festiwalu
KAMER DAWIDA

Palm Spring Fest 09, Seattle IFF 09, Arab Film Festival San Francisco 09

Zamnkięcie Festiwalu pokazem:
Bękarty wojny, Inglourious Basterds

21:40
Jaffa
R: Keren Yedaya
Izrael/Niemcy/ Francja, 2009, 105`, dł, fab, pk

R: Quentin Tarantino, USA / Niemcy2009, 159 min,
dl fab, pk

Historia trudnej miłości między Izraelką Mali
a Palestyńczykiem Toufikiem rozgrywająca się
w Jaffie – mieście-symbolu trudnego dialogu
dwóch narodów. Jedynym źródłem utrzymania
rodziny Mali jest warsztat samochodowy, w którym pracuje Toufik…

Cannes Film Festival, Toronto Film Festival

II WŚ oczami mistrza krwawej jatki i ciętego
humoru! W okupowanej przez nazistów
Francji grupa żyd. żołnierzy z USA - „Bękarty” sieje przerażenie w Trzeciej Rzeszy
skalpując i brutalnie mordując nazistów.
Drogi Bękartów krzyżują się z misją francuskiej Żydówki - właścicielki kina w Paryżu
– miejsca ich wspólnej akcji.

