
Stowarzyszenie Homo Faber i Stowarzyszenie „Żydowskie Motywy” zaprasza-
ją na lubelską odsłonę Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”.

Jak co roku w listopadzie, pokażemy wybrane filmy Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”. Festiwal poświęcony jest narodowi 
żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, 
zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów.

W tegorocznej edycji na szczególną uwagę zasługuje film „Dzieci Hitlera” 
(nagroda „Warszawskiego Feniksa” za najlepszy film dokumentalny festiwalu). 
To historia potomków największych zbrodniarzy nazistowskich Niemiec: 
Himmlera, Goeringa, Hoessa, którzy przez całe życie muszą zmagać się z 
piętnem jakie na ich nazwisku odcisnęła historia. Jak żyć ze świadomością, że 
nasz ojciec lub dziadek odpowiada za wymordowanie tysięcy istnień ludzkich? 
Jak spojrzeć w oczy rodzinom ofiar? A może właśnie wśród nich szukać 
odpowiedzi? Historie trudnego życia w cieniu historii. Emocjonujący zapis 
spotkań.
Problemy tożsamości to ważny temat festiwalowych filmów. W tym roku 
zaprezentujemy „Pobożną” - historię siedmiu kobiet, które starają się pogodzić 
swą odmienną seksualność z ortodoksyjnym judaizmem. Zobaczymy jak radzą 
sobie z akceptacją własnej tożsamości, jednocześnie żyjąc w zgodzie z 
wartościami religijnymi. Po filmie zapraszamy na dyskusję.
Poważne tematy dominują w tegorocznej edycji „Żydowskich Motywów” jednak 
nie zabraknie także tych lżejszych. Czy żyjący w Anglii potomek ukraińskich 
Żydów może postawić na nogi wytwórnię wódki w podupadłej Ukraińskiej wsi? 
Zapis jego perypetii, podróż przez Europę i konfrontację z mieszkańcami wsi 
będziemy mogli obejrzeć w filmie „Jak odbudować imperium wódki” (nagroda 
„Warszawskiego Feniksa” dla filmu najlepiej obrazującego współczesne życie 
żydowskie przyznawana przez Warszawską Wyznaniową Gminę Żydowską).

Pokazy odbędą się w Kawiarni „Kawka”, prowadzonej przez Homo Faber.
Wstęp na wszystkie projekcje i spotkania jest bezpłatny.

Program na www.hf.org.pl

Wtorek 12 listopada

18:00
Jak odbudować imperium wódki. Wielka, Brytania, 
Ukraina, 2012 r. , 77 min.

19:30
Terytoria. USA, Izrael, 2012 r., 40 min.

20:20
Dziesiąta kropla. Francja, 2012 r., 31 min.

Środa 13 listopada

18:00
Nazywaj mnie Żydem. Austria, Izrael, 2012 r., 99 min.

19:50
W poszukiwaniu straconego dzieciństwa. Niemcy, 2012 r., 
43 min.

20:40
Szukając gwiazd. Polska, 2012 r., 17 min.

Czwartek 14 listopada

18:00
Dzieci Hitlera. Izrael, Niemcy, 2011 r., 80 min.
po filmie dyskusja

20:00
Yael. Polska, 2012 r., 34 min.

20:40
Batman na przejściu granicznym. Niemcy, 2012 r., 11 min.
Katarzyna Wielka. Izrael, 2011 r., 5 min.

Piątek 15 listopada

18:00
Arnošt Lustig. Czechy, 2012 r., 53 min.

19:00
Pobożna. USA, 2011 r., 37 min.
po filmie dyskusja

20:10
I to wszystko zamienia się w  taniec. Polska, 2009 r., 44 min.


