POLIN Museum Film Call
Concurso de ideias para curta-metragem
No mundo vivem mais de 9 milhões de descendentes de judeus polacos. Qual a sua relação
com o país dos antepassados? O Museu POLIN convida os cineastas a criar uma tentativa de
resposta a esta pergunta. Os catorze conceitos de filmes vencedores serão realizados
e anexados ao epílogo da exposição multimédia permanente do Museu dedicada à história
milenar dos judeus polacos.
A história conta
As propostas de filmes com duração até 5 minutos devem representar a sociedade judaica atual
que vive na América do Sul, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, Europa, Israel, Polónia
e África do Sul e referir-se à herança dos judeus polacos contando histórias de unidades, famílias,
organizações, comunidades, eventos ou entidades de particular atenção que fazem o elo entre tais
sociedades e os locais onde em tempos viveram as suas famílias.
Inscrever um projeto de filme no Museu POLIN
O formulário de inscrição no concurso deve conter a descrição do conceito do filme (tratamento,
sinopse e logline) e orçamento previsto.
O tipo de filmes propostos é livre: podem ser baseados em entrevistas, materiais documentais
e de arquivo, filmes de vídeo caseiros, animações, peças de vídeo e outros. Incentivamos
particularmente a participar no concurso cineastas que sejam membros das comunidades de que
irão falar. É importante que os participantes no concurso tenham no seu portfolio um filme
realizado com qualquer metragem e que tenha sido apresentado ao público na Internet, no
cinema, num festival, na televisão ou noutro canal onde os espetadores puderam assistir.
Prazo para a entrega dos projetos: 31 de agosto de 2019

O júri avaliará acima de tudo a qualidade artística dos filmes e o modo de apresentar a relação da
sociedade judaica de determinada região com a herança dos judeus polacos.
Prémio
Cada um dos catorze finalistas do concurso receberá um prémio no valor de 56.000 PLN brutos
para a produção de uma curta-metragem. O valor do prémio dependerá do projeto entregue que
deverá incluir o orçamento previsto.
Anúncio dos vencedores: outubro de 2019
Os filmes vencedores farão parte do epílogo da exposição multimédia permanente do
Museu POLIN dedicada à história milenar dos judeus na Polónia. Desde a sua abertura em 2013,
o Museu já foi visitado por mais de 3 milhões de visitantes de todo o mundo. Em 2016, o Museu
recebeu o título de Museu Europeu do Ano (EMYA) e o prestigiado prémio European Museum
Academy (EMA). A missão do Museu POLIN é manter o diálogo em espírito de respeito
e compreensão mútuos.
Kontakt: filmcall@polin.pl
As respostas às questões enviadas por e-mail serão publicadas em www.polin.pl no separador
Perguntas Mais Frequentes (FAQ).

