
23.10, wtorek, KINOTEKA
20.00 – 22.30

Uroczyste otwarcie 10 edycji WJFF polską 
premierą filmu:

Zagubiony cZas / RemembRance

R: Anna Justice
Niem /2011 /105’ /dł fab

Wzruszająca historia oparta 
na faktach. Spektakularna 
ucieczka z Auschwitz za-
kochanych w sobie Polaka 
i Żydówki, rozdzielonych przez dalsze koleje wojny. 
Czy to możliwe, że po wielu latach Hannah zobaczy-
ła w TV twarz Tomasza? W jednej z głównych ról 
Mateusz Damięcki
Nagrody publiczności: Los Angeles JFF 2012, Zagreb 
JFF 2012, London JFF 2011, Hong Kong JFF 2011, San 
Francisco Berlin & Beyond FF 2011

spotkanie z twórcami filmu:
Anne Justice (reż.), Mateusz Damięcki,
Lech Mackiewicz i inni

Wstęp na zaproszenia oraz wstęp wolny po 
rezerwacji biletów od dnia 17.10.2012.

25.10, czwartek, KINOTEKA
15.45 – 17.50

baRton Fink / baRton Fink
R: Joel & Ethan Coen
USA /1991 /112’ /dł fab

Barton Fink to pisarz sce-
narzysta, który po napisa-
niu świetnej sztuki teatralnej 
otrzymał kuszącą propozy-
cję pracy przy filmie w Hollywood. Przyjmuje ją, wpro-
wadza się do obskurnego hotelowego pokoju i rozpo-
czyna proces twórczy. Jest tylko jeden problem: brak 
weny. Poszukując natchnienia poznaje osoby, które 
odmienią jego życie. M.in.: Nominacje do Oscara 1992, 
Złota Palma Cannes 1991

18.00-19.50 
Pokój dla nowożeńców / 
the honeymoon suite 
R: Sam Leifer /Wlk Bryt /
2012 /12’ /kr fab

Zabawna opowieść o kon-
sumpcji małżeństwa przez 
ortodoksyjną parę żydowską. Berlin JFF, UK JFF, 
Geneva Int. JFF, Palm Springs Int. JFF

niewidocZne / invisible
R: Michal Aviad
Niem, Izr /2010 /90’ /dł fab 

Przypadkowe spotkanie 
po latach sprawia, że Lily 
i Nira przypominają sobie 
o tragicznym wydarzeniu z przeszłości. Pochłonięta 
problemami osobistymi Lily nie chce rozgrzebywać 
starych ran, podczas gdy Nira zaczyna poszukiwać 
innych kobiet, które padły ofiarą seryjnego gwałci-
ciela.
Haifa Int.FF 2011, Berlinale 2011 

20.00 - 21.30 
PRZebieRalnia / undRessing Room
R: Alicia Felberbaum
Wlk Bryt /2009 /5’ /SFC

Best of Tel-Aviv University: 
kiedy gRałaś / when you Played 
R: Itay Tal
Izr /2012 /15’ /kr fab

Metaforyczna i zabawna hi-
storia filmowa o dziwnym 
spotkaniu dwojga ludzi. Star-
sza pani wkracza do obcego 
mieszkania, które świetnie zna i w którym czuje się, 
jakby była u siebie ku zaskoczeniu mieszkańców... 
SF JFF

wolny duch / FRee Flow
R: Ramy A. Katz 
Izr /2011 /57’/dł dok 

Czasem trzeba opowie-
dzieć się po stronie jed-
nego z rodziców. Czasem 
trzeba zeznawać przeciwko 
własnemu ojcu. Takiego wyboru dokonał Avshalom, 
nastolatek, który wprowadza widza w swój świat 
nadziei i niepokojów związanych z powrotem ojca 
a także swojej pasji: parkuru. Other Israel Award, Haifa 
Int. FF 2011

21.40 - 23.40
jeśli choć Plamka
PRZetRwa / iF a sPot
oF human can last
R: Isobel Blank
Włochy /2009 /4’ /’SFC 

cZy to jest cZłowiek
iF this is a man
R: Doris Neidl
Austria /2009 /5’ /SFC

Sharqiya / Sharqiya
R: Ami Livne 
Fr, Niem, Izr /2012 /82’ /
dł fab

Grupa Beduinów dostaje 
od izraelskich władz nakaz 
opuszczenia zamieszka-
łej przez nich ziemi. Nikt nie respektuje ich próśb 
o zgodę na budowę domu. Główny bohater Kamel, 
pracownik izraelskiej ochrony dworca autobusowego, 
postanawia wziąć sprawy w swoje ręce - wnosi na 
dworzec bombę... Jerusalem FF 2012, Berlinale 2012

26.10, piątek, KINOTEKA
16.00 – 17.50

dRoga donikąd / nowheRe to go
R: Grace Graupe Pillard
USA /2009 /7’ /SFC

Pamiętnik w koloRZe / white: a memoiR in 
colouR
R: Joel Katz
USA /2011 /60’ /dł dok

Wzruszający dokumentalny 
pamiętnik − traktat o byciu 
człowiekiem, byciu Afro-
amerykaninem, Żydem, białym. Dlaczego ludzie kla-
syfikują innych ze względu na kolor skóry, religię i na-
rodowość? Dlaczego w reklamach oglądamy raczej 
białych? W jaki sposób Afroamerykańska dziewczyn-
ka adoptowana przez żydowską parę powinna dowia-
dywać się o swojej tożsamości? NY JFF, SF JFF

yael / yael
R: Emil Piórek & Rafał Żwan
Pl /2012 /33’ /kr dok

Historia dziewczyny z Polski, 
katoliczki, która wbrew 
wszystkiemu decyduje się 
zostać Żydówką w wymiarze religijnym i społecznym. 
Emigruje do Izraela i tam rozpoczyna konwersje.

18.00 - 19.35
to jest nagRanie / this is a RecoRding
R: Jay Needham
USA /2009 /5’ /SFC

Best of Tel-Aviv University: 
maRta musi odlecieć / maRtha must Fly
R: Ma’ayan Rypp
Izr /2012 /25’ /kr fab 

Film z serii najlepszych etiud 
szkoły filmowej w Tel-Awiwie. 
Historia rosyjskiej emigrantki 
pracującej jako pomoc do-
mowa w Izraelu. Opieka nad schorowaną starszą pa-
nią powoduje, że dziewczyna traci zmysły... SF JFF

Roth o sobie / Roth on Roth
R: William Karel
Fr / 2011 /52’ /dł dok

Niezwykle szczere spotka-
nie z jednym z najwybit-
niejszych amerykańskich 
pisarzy światowych. W filmie 
Philip Roth i Mia Farrow. LA 
JFF, Toronto FF

19.45 – 21.50
oss 117 Rio nie odPowia-
da / oss 117 lost in Rio
R: Michel Hazanavicius
Fr /2010 /101’ /dł fab

Kultowa we Francji komedio-
wa seria w realizacji laure-
atów Oscara 2012 za ARTYSTĘ: Michela Hazanaviciu-
sa  i Jeana Dujardina. Francuski odpowiednik Jamesa 
Bonda wykonuje misję zdobycia listy francuskich ko-
laborantów od nazistowskiego zbrodniarza żyjącego 
w Brazylii. Agentowi OSS 117 pomagają piękne agentki 
Mossadu z Rio roku 1967...

22.00 – 23.50 
mamo / mamo
R: Anders Weberg
Szwecja /2008 /2’30’’’ /SFC

PRZyPis / Footnote
R: Joseph Cedar
Izr /2011 /97’ /dł fab 

Dramatyczny i komicz-
ny obraz konfliktu między 
ojcem, a synem - rywali-
zującymi profesorami na 
Talmudycznej Uczelni. Ich relacje nabierają skom-
plikowanego wymiaru, kiedy jeden z nich dosta-
je prestiżową nagrodę. m.in. Nominacja do Oscara 
2012, Nominacja do Złotej Palmy 2011, Nagroda  za 
najlepszy scenariusz na festiwalu w Cannes 2011.
spotkanie ze współautorem filmu 
– reż. dźwięku Alexem Claudem.

Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2012, od 2003 roku  

otwóRZ książkę /
tuRn the book
aRound
R: Sean Burn
Wlk Bryt. /2009 / 2’1”/ SFC

PodRóż anity /
anita’s jouRney
R: Shelley Jordon
USA /2011 /9’ /SFC
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27.10, sobota, KINOTEKA
13:45 - 15.20

moRtale / moRtale
R: Paolo Bonfiglio /Wł. /2009 /7’ /SFC

tRZy obietnice / thRee PRomises
R: Edward Serotta /Serb., USA /2011 /19’ /kr dok

Losy wielopokoleniowej ro-
dziny serbskich Żydów we 
wspomnieniach dwóch oca-
lałych sióstr. 
Ciekawa konstrukcja z wy-
korzystaniem unikalnych ro-
dzinnych archiwaliów. 

shoah: niePokaZane RoZmowy / shoah: the 
unseen inteRviews
R: Claude Lanzmann
USA /2011 /55’ /dł dok

Niepokazywany dotąd ar-
chwialny materiał, którego 
nie użyto w legendarnym se-
rialu dokumentalnym SHOAH. 
Wstrzasające rozmowy z ocalałymi prowadzi Claude 
Lanzmann. NY JFF, Austin JFF, LA JFF.

15:30 - 17:35
gRa Pamięciowa / memoRy game
R: Agricola de Cologne /Niem /2010 /8’ /SFC

WJFF także przeciw rasizmowi − gościnny pokaz:
Pod niebem aFRyki / undeR aFRican skies 
R: Joe Berlinger
USA, RPA /2012 /101’ /dł dok

Historia jednej z najlepszych 
płyt wszech czasów − „Gra-
celand” Paula Simona. Muzyk 
gromadzi wokół siebie wielu 
utalentowanych ludzi (m.in. Miriam Makebę), którzy 
tchną w jego projekt ducha Afryki. Nominacje do na-
gród Emmy 2012, Encounters South African Int. Doc. 
Fest. 2012, Nashville FF 2012, Newport Beach FF 2012,  
SXSW FF 2012

17.45-19.20
moja dZielnica  / my neighbouRhood
R: Julia Bacha, Rebekah Wingert-Jabi
Izr., Palestyna, USA /2012 /25’ /kr dok

Konflikt palestyńsko-izrael-
ski widziany oczami chłop-
ca. Jego rodzinę wyrzucili 
z domu izraelscy osadnicy. 
Zaprzyjaźnia się on z ży-
dowskim studentem walczą-
cym przeciwko fanatycznym osadnikom.
 
ameeR też ma bRoń / ameeR got his gun
R:  Naomi Levari /Izr /2011 /58’ /dł dok 

Niektórzy unikają wojska. 
Ameer zgłosił się tam na 
ochotnika. Jako Arab i Mu-
zułmanin jest zwolniony ze 
służby w Izraelu. Jednak dla 
niego jest to sprawa honoru 
i dowodu miłości do ojczyzny - Izraela. Wierzy, że 
zaciągając się zrobi krok w kierunku pokoju między 
Izraelczykami a Arabami. Biarritz Int. Festival of Audiovi-
sual Programming  2012: Golden FIPA; Jerusalem Int. FF 
2011: Special Mention

19.30-21.30
kadysZ Za PRZyjaciela / kaddish FoR a FRiend
R: Leo Khasin
Niem /2011 /94’ /dł fab

Palestyński nastolatek Ali 
ucieka z rodziną z Libanu 
do Berlina. Jego sąsiadem 
jest rosyjski Żyd Aleksander. 
Ali demoluje mu mieszka-
nie. Rodzinie chłopaka grozi 
deportacja. Jedyną szansą jest wycofanie oskarżeń 
przez Aleksandra. spotkanie z odtwórcą głównej 
roli Ryszardem Ronczewskim. Nagr: Fest. Film. w Bo-
stonie, Waszyngtonie, Pittsburghu, Daytonie i Norymberdze, 21 
China Golden RHF FF

21.40-23.50
blood simPle / śmieRtelnie PRoste 
R: Joel & Ethan Coen
USA /1984 /99’ /dł fab 

Film, od którego wszystko 
się zaczęło. To kinowy de-
biut braci Coen − zwiastun 
narodzin wybitnych twórców. 
Akcja filmu rozgrywa się w dzikim Teksasie. Żona 
zdradza męża, który w ramach zemsty postanawia 
ją zabić. W tym celu wynajmuje prywatnego detekty-
wa. m.in. Sundance FF 1985, Independent Spirit Awards 
1986, Fantasporto 1986

28.10, niedziela, KINOTEKA
15.20- 17.30

muRRay kolekcjoneR /
music man muRRay
R: Richard Parks
USA /2012 /22’ /kr dok

Historia niesamowitego sklepu z kolekcją 400 tyś. 
winyli zgromadzonych przez amerykańskiego Żyda 
z LA. Jego syn walczy o ocalenie tej unikatowej 
kolekcji. 

100 głosów, PodRóż do domu? / 
100 voices, a jouRney home?
R: Danny Gold & Matthew Asner
USA /2010 /91’ /dł dok

Dokument muzyczny o słyn-
nych kantorach z USA, któ-
rzy odwiedzają kraj swoich 
przodków i kolebkę muzyki 
kantoralnej: Polskę. Wśród 
nich jest wybitny kompozytor Charles Fox (m.in. “Kil-
ling Me Softly”, “I Got A Name”). Film jest pełen pięk-
nej muzyki i unikatowych spotkań w Polsce... NY JFF, 
SF JFF, Seattle JFF 

17.40 -19.10
matka / matka
R: Antti Savela/ Szwecja /
2009 /4’ /SFC

moje niemieckie
słownictwo / my geRman vocabulaRy
R: Anetta Kapon /USA /2007 /2’/SFC

PomiędZy światami / 
between two woRlds
R: Alan Snitow & Deborah 
Kaufman /USA /2011 /70’ / 
dł dok 

Próba odnalezienia sen-
su w walce dwóch żydowskich grup: przeciwników 

i zwolenników współpracy Izraela z Palestyńczykami, 
na tle dyskusji spowodowanej pokazem filmu o Ra-
chel Corrie na Jewish FF w San Franciso. Berlin JFF, 
Jerusalem FF, SF JFF, Philadelphia FF, United Nations 
Association FF, Westchester JFF, Denver JFF, Columbus 
JFF, Vienna JFF

19.20- 21.20
kataRZyna wielka / 
catheRine the gReat
R: Anna Kuntsman
Izrael /2011 /5’ /kr anim

Niekonwencjonalna, ale wy-
mowna wypowiedź o jednej z największych tragedii 
ludzkości - niewoli i handlu ludźmi. Problem ten nie 
ominął także Izraela... Best Animation Award Haifa Int’l 
Film Festival, Israel 2011

PotoP / the Flood 
R: Guy Nattiv /Izr, Kan, Fr, 
Niem /2011 /101’ /dł fab

Film o 13-letnim izraelskim 
chłopcu, który przygotowuje 
się do bar micwy. Jego ro-
dzice nie rozmawiają ze sobą, matka ma romans, 
ojciec - problemy w pracy, chłopca gnębią w szkole 
chuligani, na skutek bankructwa ośrodka opiekuń-
czego do domu wraca 17-letni autystyczny brat. Ten 
powrót wystawia na próbę całą rodzinę... Israeli Film 
Academy 2011, Berlinale 2011 - Kryształowy Niedźwiedź, 
Thessaloniki Film Festival 2011, Asia Pacific Screen 
Awards 2011

21.30 - 23.40
wsZystkie odloty 
cheyenne’a / 
this must be the Place
R: Paolo Sorrentino
Fr, Wł., Irl. /2011 /118’ /dł fab

Porywająca historia o eks-
centrycznym rockmenie, który po śmierci ojca dowia-
duje sie, że ten obsesyjnie szukał zemsty na swoim 
prześladowcy z Auschwitz. Cheyenne postanawia 
wypełnić misję ojca... Genialna rola Seana Penna. No-
minacja do Złotej Palmy 2011, Nagroda Jury Ekumenicz-
nego na festiwalu w Cannes 2011

29.10, poniedziałek, KINOTEKA
14.00 - 15.35

wysZywana histoRia 
/ thRough the eye oF 
the needle
R: Nina Shapiro-Perl
USA /2011 /30’ /kr fab

Wzruszająca terapia ocalałej 
z Holokaustu żydowskiej mieszkanki okolic Lublina. 
Jej przepięknie i własnoręcznie wyszydełkowane 
obrazy są niebywałą ilustracją tragedii jej rodziny. 

ostatni lot PeteRa ginZa /
the last Flight oF PeteR ginZ
R: Sandra Dickson & Churchill Roberts
USA /2011 /67’ / dł dok

Niesamowita podróż w cza-
sie poprzez ocalały pamięt-
nik żydowskiego chłopca 
z Czech. Zanimowane ry-
sunki chłopca, przedstawia-
ją genialny talent, wyobraźnię i wrażliwość dziecka 
świadomego Zagłady... Toronto JFF 2012, Zagreb JFF 
2012, Jerusalem IFF 2012, UK JFF 2012

15.45-17.20
cena władZy: PReZydent PeRes /
the PRice oF kings: PResident PeRes 
R: Joanna Natasegara & Richard Symons
Wlk Bryt /2012 /77’ /dł dok

Trzymający w napięciu do-
kument o życiu i karierze 
politycznej Szymona Peresa 
z jego udziałem. To również 
historia jego młodości w Pol-
sce, historia Palestyny, Izraela i konfliktu palestyń-
sko-izraelskiego. LA JFF, Biografilm Int. Festival of Lives, 
Jerusalem Int. FF

17:30 -19.10
cena władZy: PReZydent aRaFat / 
the PRice oF kings: PResident aRaFat 
R: Joanna Natasegara & Richard Symons
Wlk Bryt /2012 /75’ /dł dok

Trzymający w napięciu doku-
ment o historii życia i walki 
Jasera Arafata, z udziałem 
jego żony i prezydentów 
Izraela. Biografilm Int. Festival 
of Lives, Jerusalem Int. FF, CPH:DOX 2011, Dubai Int. FF 
2011, 1st New Horizon FF in Tehran 2012

19.20-21.20
anne o hadesie / anne on hades
R: Nathania Rubin /USA /2009 /4’ /SFC

siedem minut w waRsZawskim gettcie/ 
seven minutes in the  waRsaw ghetto 
R: Johan Oettinger
Pl /2011 /7’ /kr fab

Sugestywna animacja 
kukiełkowa o historii chłopca 
z warszawskiego getta.

kolaboRant i jego RodZina /
the collaboRatoR and his Family
R:  Ruthie Shatz, Adi Barash
USA, Izr, Fr /2011 /84’ /dł dok

Po dwudziestu latach służby 
dla Izraela palestyński kola-
borant i jego rodzina muszą 
uciekać przed śmiercią. Czy 
ułożą sobie życie na nowo? 
Czy Izrael potrafi odwdzię-
czyć się swoim byłym agentom? DocAviv 2011: Special 
Jury Award, Yamagata IDF 2011: The Grand Prize,  DocLis-
boa  2011: Honorable Mention

21.30-23.30
holokaust - obóZ koncentRacyjny 
auschwitZ / 
holocaust − auschwitZ 
concentRation camP
R: Wudu Yu/ Chiny /2012 /6’ 
/kr anim.

Przejmująca chińska animacja o Holokauście

cudowne dZieci / wundeRkindeR 
R: Marcus Rosenmüller
Niem /2011 /100’ /dł fab

Czy w czasie drugiej wojny 
światowej była możliwa przy-
jaźń pomiędzy Niemcami 
i Żydami? Ukraińska Socjali-
styczna Republika Radziecka. Dwójka utalentowanych 
muzycznie żydowskich dzieci zaprzyjaźnia się z nie-

miecką dziewczynką. Czy ta przyjaźń przetrwa próbę 
tragicznych wydarzeń wojny oraz działań ukraińskich 
i niemieckich? Buster International Children’s FF 2011, 
Giffoni FF 2011, Jerusalem FF 2011, Romy Gala, Austria 
2012, San Diego JFF 2012, Stony Brook FF 2012

30.10, wtorek, KINOTEKA
14.50-16.50 

Pewnego RaZu na ławecZce / once uPon 
a bench
R: Alexandra Torterotot
Fr /2011 /7’ /kr dok

Evelyne ma ulubioną ławecz-
kę, na której spędza czas 
leniwie obserwując świat. 
Pewnego dnia ten rytuał zostaje przerwany przez 
młodego człowieka. Rozmowa z nim przywołuje 
wspomnienia dawno wymazane z pamięci. LA JFF

to nie jest sen. życie teodoRa heRZla / 
it is no dReam: the liFe oF theodoR heRZl
R: Richard Trank
USA /2012 /97’ /dł dok 

Wnikliwy i świetnie zreali-
zowany dokument o życiu 
i działalności Teodora Herzla 
-dziennikarza i twórcy 
Syjonizmu − ruchu politycznego, który w 1948 r. 
doprowadził do powstania państwa Izrael. Narrator 
Ben Kingsley, występuje Christoph Waltz.

17.00-19.15
muRRay kolekcjoneR / music man muRRay
R: Richard Parks
USA /2012 /22’ /kr dok

Historia niesamowitego sklepu 
z kolekcją 400 tyś. winyli 
zgromadzonych przez ame-
rykańskiego Żyda z LA. Jego syn walczy o ocalenie 
tej unikatowej kolekcji. 

tRZy obietnice / thRee PRomises
R: Edward Serotta 
Serb, USA /2011 /19’ /kr dok

Losy wielopokoleniowej ro-
dziny serbskich Żydów we 
wspomnieniach dwóch ocala-
łych sióstr. 
Ciekawa konstrukcja z wykorzystaniem unikalnych ro-
dzinnych archiwaliów. 

lew judy / the lion oF judah
R: Matt Mindell
USA /2012 /60’ /dł dok 

Ocalały z Auschwitz bohater 
filmu organizuje wyprawę do 
obozu koncentracyjnego dla 
młodych Żydów z USA m.in. 
o polskich korzeniach. Zderzają się oni  z przeszło-
ścią swoich dziadków i doświadczają  konfrontacji 
z mieszkańcami Polski - czy bolesnej? FF of Colora-
do 2012: Best Documentary Feature, LA Movie Awards 
2012: Award of Excellence, Metropolitan FF of NYC 2012: 
Honorable Mention.

19.10-20.50 
Pojemność / caPacity
R: Bebe Beard
USA /2009 /6’’ /SFC

ZikaRon / ZikaRon
R: David R. Burns /USA /2010 /2’/SFC 

ZaZdRościłem Ptakom / jealous oF the biRds
R: Jordan Bahat
Niem, Pl, USA /2011 /78’ /dł dok

Wnikliwy obraz ocalałych 
z Holokaustu mieszkańców 
Polski, którzy zdecydowali 
się zamieszkać w Niem-
czech u boku swoich 
oprawców...  Autor - wnuk 
ocalałych, analizuje przy-
czyny tych paradoksalnych decyzji. Best Original Sco-
re Rhode Island Int. FF

21.00 - 23.00

ZAmKNIęcIE fEsTIwAlu,
rOzdANIE NAgród 
Roman Polański: moje życie / 
Roman Polanski: a liFe memoiR
R: Laurent Bouzereau
Niem, Wlk. Bryt., Wł. /2011 / 90’ / dł dok

Filmowa autobiografia jedne-
go z najwybitniejszych twór-
ców kina − Romana Polań-
skiego. Reżyser w rozmowie 
z przyjacielem opowiada 
o sobie i swoim niezwykle 
barwnym życiu. Festiwal Fil-
mowy w Gdyni, Festiwal Dwa Brzegi

Wstęp na zaproszenia oraz po rezerwacji biletów od 
dnia 20 października 2012

30.10, wtorek, KINO ŚwIT
17.20 - 19:20

życie jest dZiwne / liFe is stRange
R: Isaac Hertz
USA, Pl, Kan /2011 /95’ /
dł dok

Osobiste spotkania auto-
ra filmu z jeszcze żyjący-
mi ocalałymi. Ich intymne 
wspomnienia z dzieciństwa w Polsce, Czechach 
i Niemczech. Wśród bohaterów Szymon Peres, 4 
laureatów Nagrody Nobla i inni. Santa Barbara Int. FF 
2012

19.30 - 21.00
PaRyż-manhattan / PaRis−manhattan
R:  Sophie Lellouche
Fr /2012 /77’ /dł fab

Zabawna i romantyczna 
komedia - debiut fabularny 
Sophie Lellouche. Miłosne 
rozterki pięknej 30-stolatki 
obsesyjnie zakochanej w Woody Allenie. Film prze-
pełniony najlepszymi tekstami z filmów Allena!
UK JFF. 

 

23 X 2012 Otwarcie Festiwalu, Kinoteka                      25-30 X 2012, KINOTEKA, KINO ŚWIT                      www.wjff.pl

LEGENDa
kr dok -króki dokumet
kr fab - krótka fabuła 
dł dok -krótki dokument
dł fab - długa fabuła
SFC - krótkometrażowy film eksperymentalny z kolekcji W. Agricoli de Cologne 
Shoah Film Collection
       - tematyka palestyńska

moja dZiewcZyna:
studium PRZyPadku / 
my giRl: a case study
R: Nathania Rubin
USA /2009 /3’ /SFC

minuta cisZy /
one minute silence
R: Theme Bannenberg 
& Nok Snel /Hol. /2012  
/1’ /SFC 


