יד ושם

הקרנה מיוחדת לציון "ליל הבדולח"
תתקיים ביום שני ,כ"ז בחשוון תשע"ו 9 ,בנובמבר 2015
באודיטוריום ביד ושם ,הר הזיכרון ,ירושלים
בתכנית
 - 17:30הרצאה :אתגרים ושתיקות  -זיכרון השואה בגרמניה
מר יוסי גלעד
 - 18:00הקרנת הסרט מבוך השקרים (גרמניה ,2014 ,עלילתי
 120דק’ ,גרמנית בתרגום לעברית)

הנחיה :ליאת בן חביב ,מנהלת מרכז הצפייה ,יד ושם

הציבור מוזמן

הכניסה חופשית
סרטי נחשון

“מבוך השקרים”  -במאי :ג’וליו ריצ’רלי ,הפקה :אולי פּוץ ,סבינה לאמבי,
יעקוב קלאוסן ,הפצה :סרטי נחשון
שחקנים :אלכסנדר פהלינג ,אנדריי שימנסקי ,פרדריקה בכט ,יוהנס קרי ,הנזי
יוכמן ,יוהאן פון בלוו ,רוברט הונגר-בילר ,גרט פֹוס  

"מבוך השקרים" בוחן את הצד האפל שמאחורי "הנס הכלכלי" של גרמניה
בשנות החמישים ,תקופה של התחדשות ושל רוק'נ'רול ,בה לא רצו להביט
לאחור ,ואת השינוי המהותי שקרה בגרמניה של אז ביחסה לעבר .סרט
עלילתי בהשראת אירועים היסטוריים.

קאראקטר

פרנקפורט  :1958איש אינו מעוניין להיזכר בזמנים של המשטר הנאצי.
התובע הכללי הצעיר יוהאן ראדמן (אלכסנדר פהלינג” ,ממזרים חסרי כבוד”)
מוצא מסמכים שעשויים להוביל לפתיחת משפט נגד חברי אס-אס ששירתו
באושוויץ ,התובע הכללי פריץ באוואר (גרט פֹוס) ממנה אותו לאחראי על
החקירה ומסייע לו למצוא את הראיות שיובילו לפתיחת “משפטי אושוויץ”.
אך זוועות העבר והעובדה שנאצים רבים משרתים עדיין בעמדות מפתח
במימשל הגרמני ,גובים ממנו מחיר אישי ומקרבים אותו לסף שבירה .אין
כמעט דרך אפשרית לצאת מהמבוך הזה כשכולם סביבך נראים כמי שהיו
מעורבים או אשמים.

בוסס על

סי מפור אמיתי

מבוך
השקרים
לשבור את קשר השתיקה

LABYRINTH OF LIES

סרטו של ג‘וליו ריצ‘רלי

אלכסנדר פהלינג

פרדריקה בכט

אנדרה שימנסקי

גרט פוס
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