
 

 

 

 מוזיאון פולין בוורשה

 קול קורא להצעות להפקת סרטים קצרים,
 
 

. 

תשעה מיליון צאצאים של יהודי פולין חיים כיום ברחבי העולם. מהו הקשר שלהם 
קורא להצעות להפקת סרטים קצרים מוזיאון פולין לארץ ממנה היגרו אבותיהם? 

הסרטים, שיושלמו על אשר יחקרו את השאלה זאת בדרכים יצירתיות. ארבעה עשר 
, מוזיאון פוליןמדיאלית של -בסיס ההצעות, יוצגו כאפילוג של תערוכת הקבע המולטי

 המוקדשת לאלף שנות היסטוריה של יהודי פולין.
 

  הכל סיפורים

הצעות לסרטים קצרים ,עד חמש דקות, צריכות לחקור כיצד קהילות יהודיות בנות 
זילנד, אירופה, ישראל, -באוסטרליה וניו זמננו מתייחסות למורשת יהודי פולין

אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, פולין ודרום אפריקה. ההצעות אמורות להציג 
סיפורים של יחידים, משפחות, ארגונים, קהילות, אירועים וחפצים בעלי משמעות 

 ייחודית המקשרים את הקהילות האלה למקומות בהם חיו פעם משפחותיהם.
 

 מוזיאון פוליןקורא של  הגשת בקשה לקול
 

ליינר וגם תקציב -על הבקשה לכולל את הרעיון המרכזי, טריטמנט, סינופסיס, וואן
ראשוני. הסרטים שיופקו יכולים להתבסס על ראיונות, חומרי גלם דוקומנטריים, 
חומרי ארכיון, סרטים ביתיים, אנימציה, וידאו ארט ועוד. יוצרים שהינם בני הקהילות 

 וחד להגיש את הצעתם. שאת סיפורים ירצו להציג,מוזמנים במי
על הפונים להיות יוצרים של לפחות סרט אחד, בכל אורך, שהוצג באינטרנט, בתי 
הקולנוע, בפסטיבלי הקולנוע, בטלוויזיה או בכל דרך אחרת שחשפה את יצירתם 
לקהל הרחב. בחירת הזוכים תתבסס על הערך האמנותי של ההצעה ובאיזו מידה 

 קהילה יהודית באזור מסוים  הסרט יצליח להציג את הקשר בין
 לבין המורשת של יהודי פולין.

  

 תאריך אחרון להגשה

 2019באוגוסט  31
 

 פרס

( כדי להפיק $15,000-זלוטי פולני )כ 56,000אחד מארבע עשר הזוכים יקבל עד   כל
סרט קצר אחד המבוסס על הצעתם הזוכה. גובה כל פרס יתבסס על ההצעה 

 והתקציב הראשוני שלה.
 

 סום שמות הזוכיםפר

 2019אוקטובר 
 



 

 

 

מדיאלית של -הסרטים הקצרים הזוכים יהוו בסיס לאפילוג של תערוכת הקבע המולטי
  מוזיאון פולין, המוקדשת לאלף שנות היסטוריה של יהודי פולין.

 

ביקרו בו מעלה לשלושה מיליון איש מרחבי  2013-ב מוזיאון פוליןמאז פתיחתו של 
 העולם. 
  European Museum of the Year Awardבפרס:  מוזיאון פוליןזכה  2016בשנת 
 . European Museum Academy Prize ובפרס:

מוזיאון פולין מוקדש להעברת מורשת יהודי פולין וטיפוח דיאלוג ברוח של הבנה 
 וכבוד הדדיים.

 

 צור קשר

in.plfilmcall@pol 

  התשובות לשאלות שישלחו דרך הדואר האלקטרוני יפורסמו אונליין ב:

www.polin.pl/enin the FAQ section . 
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