
 Gisi
 January 28, 2014 | 9pm | Tel Aviv Cinemateque

 The premiere screening at the occasion of the International Holocaust Day
 under the auspices of the Czech Ambassador H.E. Tomáš Pojar, the Slovak
   Ambassador H.E. Radovan Javorčík and the Czech Center in Tel Aviv

גיזי
21:00 | 28.1.2014 | סינמטק תל אביב

הקרנת בכורה לרגל יום השואה הבינלאומי תחת חסות שגריר צ’כיה בישראל טומש פויאר, שגריר 
סלובקיה בישראל רדובן יאבורצ’יק והמרכז הצ’כי בתל אביב

                                 Additional screenings:                                                                           :הקרנות נוספות

Haifa Cinemateque | January 27, 2014 | 7 pm
Jerusalem Cinemateque | February 4, 2014 | 7 pm
Rosh Pina Cinemateque | January 22, 2014 | 6 pm

Gisi - a film by Natasha Dudinski
Israel, Czech Republic, Slovakia, USA | 2014 | 62 min
English and Hebrew subtitles

 Gisi Fleischmann believed she could stop the Holocaust if only she succeeded to raise
 enough money. She led a resistance group in Slovakia which tried to stop the transports
 to Auschwitz by bribing Nazi officials. Her story has been almost forgotten, and all that’s
 left are dozens of letters she sent all over the world hoping to raise 2 million dollars the
 Nazis requested for saving European Jewry. Recently, the Slovak National Theatre staged
 a play about her and the film follows the theatre ensemble during the creative process
 of putting on the play, interweaving the play’s rehearsals with Gisi’s letters, insights
 of historians, memories of her relatives and search for her traces in contemporary
 Bratislava. Through the dialogue between film and theatre, past and present,
 imagination and historical facts, “Gisi” tells the tragic, yet inspiring story of a woman who
helped to save thousands but couldn’t save herself.

גיזי - סרטה של נטשה דודינסקי
ישראל, צ’כיה, סלובקיה, ארה”ב | 2014 | 62 דק’

כתוביות בעברית ואנגלית

עמדה  היא  כסף.  מספיק  לגייס  תצליח  היא  אם  השואה  את  לעצור  שתוכל  האמינה  פליישמן  גיזי 
את  לעצור  כדי  נאציים  למנהיגים  שוחד  ששילמה  סלובקיה  יהודי  של  מחתרת  קבוצת  בראש 
עשרות  רק  ונשארו  ונשכח  כמעט  סיפורה  אירופה.  מכל  גם  ובהמשך  מסלובקיה  הטרנספורטים 
יהודי  הצלת  עבור  ביקשו  שהנאצים  דולר  מיליון   2 לגייס  במטרה  העולם  לכל  שנשלחו  מכתביה, 
אירופה. לפני כשנתיים התיאטרון הלאומי הסלובקי החליט להעלות הצגה על סיפורה. הסרט עוקב 
אחרי תהליך החזרות להצגה ומספר את סיפורה של גיזי דרך עיניהן של במאית ושחקניות, דרך 
שלה  מכתבים  דרך  וכן  בישראל,  החיים  משפחתה  קרובי  של  וזיכרונות  היסטוריונים  של  מבטם 
ועקבות שהשאירה בברטיסלבה, עיר הולדתה. דרך דיאלוג בין קולנוע לתיאטרון, בין דמיון לעובדות 

ובין עבר להווה נרקם סיפורה של אישה מופלאה שהצילה אלפים אבל לא הצליחה להציל את עצמה.
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