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Köszöntő Welcome
Szeretettel köszöntök mindenkit az első önálló
Budapest Pride LMBTQ Filmfesztivál alkalmából.
Igazi ünnep számunkra, hogy húsz évvel az első Meleg
és Leszbikus Filmfesztivál után – és annak eredeti
helyszínén, a Toldi moziban – független filmfesztiválként debütál rendezvényünk. Így nemcsak a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és
queer (LMBTQ) közösség építése és erősítése miatt kiemelt jelentőségű a rendezvénysorozat, hanem a hazai
LMBTQ kulturális élet szempontjából is nélkülözhetetlen esemény.
A filmfesztiválon vetített díjnyertes filmek nagy részét
először és sok esetben kizárólag a fesztiválon láthatja
a közönség. A fő program mellett retrospektív vetítésekre is sor kerül Adele Eisenstein, az első filmfesztivál programigazgatója ajánlásával. Emellett gazdag
programot kínálunk alternatív és rövidfilmekből, és a
kiemelt vetítések után kerekasztal-beszélgetésekkel
várjuk az érdeklődőket.
Várunk mindenkit sok szeretettel, hogy együtt lehessünk és együtt élvezhessük a filmeket, amelyekhez jó
szórakozást kívánok!

Welcome to the first standalone Budapest Pride
LGBTQ Film Festival! Twenty years after the first Gay
and Lesbian Film Festival in Hungary, we are excited
to reintroduce the film festival as an independent event
series. In honor of its original venue in 1993, this year’s
festival will be held at the Toldi Theater. In addition to
helping strengthen the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) community in Hungary, we
hope that the film festival will become an integral part
of LGBTQ cultural life.
This year’s festival features a majority of award-winning films that will be shown for the first — and perhaps only — time in Hungary. In addition to the main
programming, the festival will feature a retrospective selection of films chosen by Adele Eisenstein, the
director of the first film festival 20 years ago. A rich
array of alternative and short films will also be included, and roundtable discussions will follow select
screenings. Since not all films will be in English, make
sure to check the language of the subtitles for the films
you are interested in.
We hope you enjoy the festival!

Nagy Szilvia

Szilvia Nagy

Budapest Pride LMBTQ Filmfesztivál
programigazgató

Budapest Pride LGBTQ Film Festival
film festival director
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Filmvetítések a Hátsó Kapuban:
ingyenes (ajánlott adomány: 500 Ft)
Beszélgetések: ingyenes
Bulik: éjfél előtt 1000 Ft, éjfél után
1500 Ft; filmfesztiválos mozijegy
500 Ft kedvezményt jelent
A bulik bevételét a Budapest Pride
Fesztivál szervezésére fordítjuk.
Gyere el te is, bulizz velünk egy
nagyot, és támogasd a fesztivált!
Film screenings at Toldi and
Művész cinemas: 1300 HUF
Film screenings at Hátsó Kapu:
free (donation of 500 HUF recommended)

Filmplakát-kiállítás
Movie Poster Exhibition
Az elmúlt harminc évben számos
olyan filmet láthattunk a mozikban,
a televízióban vagy különböző
filmfesztiválokon, így a Budapest
Pride-on is, melyekben központi
szerep jutott LMBTQ embereknek.
Kiállításunkon LMBTQ-témájú
filmek plakátjaiból válogattunk.
Nyitva tartás: október 26. (szo.) –
november 3. (vas.), 17:30–21:00
Helyszín: Toldi mozi előtér
At movie theaters, on television,
and at film festivals, the last thirty
years have seen a variety of films
featuring LGBTQ main characters.
This exhibition presents a selection
of these movie posters.

Adele Eisenstein ajánlja
Adele Eisenstein
Recommends
19

Panel discussions: free

Alternatívák
Alternatives

20

Helyszínek Venues

Életutak
Life Paths

Revenue from the parties will go
to organizing the Budapest Pride
Festival. Come and party with us,
and support the festival!
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Átalakulások
Changes

Könyvesbolt

Művész mozi Művész Art Cinema
Budapest VI., Teréz körút 30.

21

Érintések
Touches

22

Tárgymutató
Index
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Parties: 1000 HUF before midnight,
1500 HUF after midnight; special
discount of 500 HUF with any film
festival stub

(Nem csak) könyvrajongókat
várunk. Célunk, hogy egy helyre
gyűjtsük azon LMBTQ-témájú
könyveket és filmeket, amelyek
a közösségünket érintik és érdekelhetik. Kínálatunkban LMBTQtémákkal, illetve feminizmussal és
gender témával foglalkozó magyar
nyelvű szépirodalmi és szakirodalmi könyvek szerepelnek.
Nyitva tartás: október 27. (vas.) –
november 3. (vas.), 17:30–21:00
Helyszín: Toldi mozi előtér

Open: Saturday, October 26 –
Sunday, November 3, 5:30 AM–9 PM
Venue: Toldi Art Cinema, lounge

Toldi mozi Toldi Art Cinema
Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út
36–38.

Hátsó Kapu
Budapest VII., Dohány u. 13.
Gödör Klub
Budapest VI., Király u. 8–10.

Az interneten Online
2013.budapestpride.hu/ff
facebook.com/
budapestpridefilmfest
twitter.com/budapestpride

Jelmagyarázat Legend
film nyelve language
felirat nyelve subtitles
TN: Toldi mozi nagyterem Toldi Art Cinema, main auditorium
TK: Toldi mozi kisterem Toldi Art Cinema, small auditorium
TE: Toldi mozi előtér Toldi Art Cinema, lounge
MV: Művész mozi Chaplin terem Művész Art Cinema, Chaplin auditorium
HK: Hátsó Kapu

Fesztiválinformáció Festival Information
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Duett
Dual / Dvojina
Nejc Gazvoda
Nina Rakovec, Mia Jexen, Marjan
Brulc, Branko Cakarmis
SVN/HRV/DNK 2013, 102’
eng/slv/dan

hun

Technikai probléma miatt egy
Dániából Görögországba tartó gép
Szlovéniában kényszerül leszállni.
Az utasokat, köztük a halkszavú
dán Ibent, egy ljubljanai hotelben
szállásolják el. Iben így találkozik
Tinával, aki a repülőtéri minibuszt
vezeti. Iben megkéri Tinát, hogy
vezesse körbe a városban éjjel.
Nem beszélik egymás nyelvét, de
hamar rájönnek, hogy meg tudják
adni egymásnak, amire a másiknak
szüksége van. Egyre közelebb
kerülnek egymáshoz, de máshol
tartanak az életben: egyikük nagy
titkot rejteget, a másik egyszerűen
csak meg akarja találni a helyét.
Történet két emberről, akik pontosan akkor találkoztak, amikor nem
kellett volna – de nem bánják.
A technical problem forces a plane
from Denmark to Greece to land at
a Slovenian airport. All passengers
are taken to a hotel in Ljubljana,
among them Iben, a quiet young
Danish girl. Iben meets Tina, who
drives the airport shuttle. Iben
asks Tina to take her for a midnight
drive around town. Unable to
understand each other, they discover that they can meet the needs
of each other. They grow closer, at
different times in their lives: one is
hiding a big secret and the other is
trying to find her place in the world.
An honest story about two people
who meet precisely at the moment
when they absolutely should not
have – but they are nevertheless a
bit happier because they did.
2013. október 28., 20:00 TN
2013. november 1., 18:00 TN
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Egy pestis túlélői How to Survive a Plague
David France
dokumentumfilm documentary
USA 2012, 109’

eng

hun

1987 sötét napjaiban Amerikában már hat éve tombolt az AIDS, de a járványt mind a kormány, mind az egészségügyi intézmények figyelmen kívül
hagyták. Ekkor megalakult New Yorkban az ACT UP mozgalom, mely főként
HIV-pozitív aktivistákból állt, akik nem voltak hajlandóak küzdelem nélkül
meghalni. Felbátorodva a lázadás erejétől, kezükbe vették a köztisztviselők
által mellőzött kihívásokat, drámai tüntetéssorozattal híva fel a figyelmet
a betegségre. Ráadásul a virológia, a biológia és a gyógyszerészi kémia
szakértői lettek. Erőfeszítéseikkel kivívták az Amerikai Élelmiszer- és
Gyógyszerfelügyelet és az Amerikai Egészségügyi Kutatóintézet figyelmét,
és sikeresen tematizálták az AIDS-et az 1992-es elnöki kampány során.
Hozzájárultak valóban hatásos AIDS-gyógyszerek felfedezéséhez, melynek
köszönhetően a HIV-diagnózis ma már nem automatikus halálos ítélet.
In the dark days of 1987, the country was six years into the AIDS epidemic,
a crisis that was still largely being ignored both by government officials and
health organizations—until the sudden emergence of the activist group ACT
UP in Greenwich Village, largely made up of HIV-positive participants who
refused to die without a fight. Emboldened by the power of rebellion, they
took on the challenges that public officials had ignored, raising awareness
of the disease through a series of dramatic protests. More remarkably,
they became recognized experts in virology, biology, and pharmaceutical
chemistry. Their efforts would see them seize the reins of federal policy
from the FDA and NIH, force the AIDS
conversation into the 1992 presidential election, and guide the way to the
2013. október 31., 18:00 TN
discovery of effective AIDS drugs that
2013. november 3., 15:30 MV
stopped an HIV diagnosis from being
an automatic death sentence.

+ 2013. OKTÓBER 31., 20:10 TE

AIDS-fóbia az LMBTQ-mozgalmon belül?
Vezeti: Hanzli Péter (recenzens, Budapest Pride szervező)
Résztvevők: Bagyinszky Ferenc (HIV/AIDS programvezető, Társaság a
szabadságjogokért), Bodó András (HIV/AIDS munkacsoport-vezető, Háttér
Társaság), dr. Balogh Attila (elnök, Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat)
Miért nincs napirenden a HIV/AIDS téma az LMBTQ-szervezetekben,
miközben a jelenlegi statisztikák szerint újra emelkedik a HIV-fertőzöttek
száma? Milyen előítéletek, fóbiák uralkodnak az orvostársadalmon belül
vagy éppen az LMBTQ-csoportokban a témával kapcsolatban?

Fő program Main Program

Földrajz szakkör
Geography Club

G.B.F. G.B.F.

Gary Entin

Michael J. Willett, Paul Iacono,
Sasha Pieterse, Megan Mullally,
Natasha Lyonne

Cameron Stewart, Scott Bakula,
Ana Gasteyer, Marin Hinkle
USA 2013, 90’

eng

hun

A 16 éves Russell lányokkal randizik, de titkos kapcsolata van a focihátvéd Kevinnel, aki bármit megtenne, hogy a játékostársai előtt a
viszony titokban maradjon. Min és
Terese úgy tesznek, mintha csak
nagyon közeli barátok lennének.
Végül ott van Ike, aki nem tudja
eldönteni, ki ő és ki szeretne lenni.
Mivel a titkolózást túl nehéznek
találják, megalakítják a „földrajz
szakkört”, bízva benne, hogy senkinek nem jutna eszébe csatlakozni.
Ennek ellenére a titkaik hamarosan
kiderülhetnek és így dönteniük kell,
feltárják-e az igazi énjüket.
Based on Brent Hartinger’s bestselling critically acclaimed novel,
Geography Club is a smart, fast,
and funny account of contemporary
teenagers as they discover their
own sexual identities, dreams, and
values. Sixteen-year old Russell is
still going on dates with girls while
having a secret relationship with
football quarterback Kevin, who
will do anything to prevent his football teammates from finding out.
Min and Terese tell everyone that
they’re just really good friends. And
then there’s Ike, who can’t figure
out who he is or who he wants to
be. Finding the truth too hard to
hide, they all decide to form the
Geography Club, thinking nobody
else in their right mind would ever
want to join. However, their secrets
may soon be discovered and they
may have to face the choice of
revealing who they really are.

2013. október 27., 16:00 TN
2013. október 28., 20:00 TK
2013. november 1., 20:00 TK

Fő program Main Program

Darren Stein

USA 2013, 92’

eng

hun

A középiskolás Tanner és Brent
barátok; melegek, de nem bújtak
még elő. Brent vágyik a reflektorfényre, és hisz benne, hogy az
előbújás hirtelen népszerűvé teheti,
és ő lesz a lányok „divatos kiegészítője”, a G.B.F. (Gay Best Friend,
Meleg Legjobb Barát). Ezzel szemben Tanner szeretne minden feltűnés nélkül leérettségizni. A dolgok
nem terv szerint haladnak, ugyanis
Brent helyett Tannerről derítik ki,
hogy meleg. A két srác legjobb
barátból ellenséggé válik, és a gimi
három legnépszerűbb lánya keserű
küzdelmet folytat, hogy elnyerjék
Tanner barátságát. Döntenie kell,
mi fontosabb: szárnyaló népszerűsége vagy hátrahagyott barátságai.
Best friends Tanner and Brent are
both gay but in the closet. Brent
longs for the spotlight and believes
that coming out will make him
instantly popular, as the newest
must-have teen girl “accessory”:
the G.B.F. (gay best friend), while
Tanner would rather fly under
the radar and graduate from high
school without ever being noticed.
When things don’t go according to
plan and Tanner is outed instead
of Brent, the two boys go from
B.F.F.s to instant frenemies and the
three most popular girls in school
launch an all-out social war to win
Tanner’s friendship. Meanwhile,
Tanner must choose between
skyrocketing popularity and the
friends he is leaving behind.

2013. október 29., 20:00 TN
2013. november 2., 20:15 TN
2013. november 3., 18:00 MV

Hullajó lakások
Boystown /
Chuecatown
Juan Flahn
Carlos Fuentes, Pepón Nieto, Pablo
Puyol, Concha Velasco, Rosa Maria
Sarda, Eduard Soto
ESP 2007, 101’

spa

hun

A korai Pedro Almodóvar komikus
őrültségét idéző Hullajó lakások
fanyar vígjáték egy bizarr és rejtélyes gyilkosságsorozatról és az
események közepébe csöppenő
meleg párról. Victor, a fenyegetően
jóképű, Madrid melegnegyedében
tevékenykedő ingatlanügynök sötét
titkot rejteget – idős nőket gyilkol,
hogy a felújított lakásukat eladhassa jómódú melegeknek. Mikor
Rey és Leo, a munkásosztálybeli
macik a legújabb áldozat házába
költöznek, velük tart Rey csípős
nyelvű anyja is. Egy különc detektívre, szexuálisan összezavarodott
fiára és a gyanútlan párra marad a
feladat, hogy felfedjék a sorozatgyilkost, mielőtt újra támad.
Evoking the comic insanity of early
Pedro Almodóvar, Boystown is a
raucous farce about an outlandish
murder/mystery plot and the gay
couple caught up in the middle of
it all. Sinisterly handsome Victor,
a real estate agent in Madrid’s
gentrifying, candy-colored “gayborhood,” hides a wicked secret – he
murders old ladies then flips their
renovated flats to upwardly-mobile
gays. When bearish working class
lovers Rey and Leo inherit the latest
victim’s apartment, they move Rey’s
acerbic mother in. Now it’s up to
an eccentric detective, her sexually
confused son, and the unwitting
couple to uncover the murderous
scheme before he strikes again.

2013. november 1., 18:00 TK
2013. november 3., 16:00 TN
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Igen, nem,
mindkettő, egyik
sem Intersexion

Így is, úgy is Laurence (Nyitófilm)
Laurence Anyways (Opening Night
Screening)

Grant Lahood

Xavier Dolan

dokumentumfilm documentary

Melvil Poupaud, Emmanuel Schwartz, Suzanne Clément

NZL/DEU/USA/ZAF/AUS 2012, 68’

CAN 2012, 168’

eng

hun

Minden szülő első kérdése: „Fiú
vagy lány?” Mi van, ha egyik sem?
Minden kétezer újszülöttből egy
annyira kétértelmű nemi szervvel születik, hogy az orvosoknak nehezükre esik a kérdésre
válaszolni. Ebben az egyedülálló
dokumentumfilmben interszexuális
emberek fedik fel rendhagyó életük
titkait, és azt, hogyan boldogulnak
ebben a szigorúan férfi/nő világban, miközben ők valahol középen
állnak.
The first question any new parent
asks… “Is it a boy or a girl?” What
if it’s neither? 1 in 2,000 babies
is born with genitalia so ambiguous that the doctors cannot easily
answer this question. In this
groundbreaking documentary,
intersex individuals reveal the
secrets of their unconventional
lives – and how they have navigated
their way through this strictly
male/female world, when they fit
somewhere in between.

2013. október 27., 16:15 TK
2013. október 30., 18:15 TK

8

fra/eng

eng/hun

A 90-es években a tanárként dolgozó Laurence elárulja barátnőjének,
Frednek, hogy igazából nőnek érzi magát, és akként is szeretne élni. Esélyeik és önmaguk ellenében szembeszállnak barátaik előítéleteivel, felrúgják családjuk tanácsát, és felülemelkednek a társadalom fóbiáin. Tíz éven
át próbálnak együtt élni ezzel az átmenettel, nem tudván, hogy a hősies
vállalkozás a szerelmükbe is kerülhet.
In the '90s, Laurence tells his girlfriend Fred that he wants to become
a woman. In spite of the odds, in spite of each other, they confront the
prejudices of their friends, ignore the council of their families, and brave
the phobias of the society they offend.
For ten years, they try to live through
this transition, and embark on an
2013. október 26., 19:00 TN
epic journey which, unbeknownst to
2013. november 1., 20:00 MV
them, may cost Fred and Laurence
their love.

+ 2013. OKTÓBER 26., 19:00 TN

Budapest Pride LMBTQ Filmfesztivál megnyitó
Budapest Pride LGBTQ Film Festival Opening
Ceremony
Az első önálló Budapest Pride LMBTQ Filmfesztivál hivatalos megnyitó
személye Adele Eisenstein lesz, aki húsz évvel ezelőtt megrendezte a
később hagyományt teremtő Meleg és Leszbikus Filmfesztivált. Az Így is,
úgy is Laurence című nyitófilm vetítése előtt beszédet mond még a kanadai
nagykövetség képviselője is. A megnyitó alatt angol nyelvű tolmácsolást
biztosítunk nem magyar anyanyelvű vendégeinknek.
Adele Eisenstein, director of the first Gay and Lesbian Film Festival in
Hungary 20 years ago, will open this year’s Budapest Pride LGBTQ Film
Festival, marking the first year the film festival will be held as a separate
event series. This year’s opening night screening of Laurence Anyways
(2012, Canada) will be preceded by a speech from a representative of the
Embassy of Canada. English interpretation will be provided during the
opening ceremony for guests who do not speak Hungarian.

Fő program Main Program

Kakaó Bwakaw

Kinek a nevében?
In the Name of / W imie…

Jun Robles Lana
Eddie Garcia, Princess, Rez Cortez

Malgorzata Szumowska

PHL 2012, 110’

Andrzej Chyra, Mateusz Kosciukiewicz, Lukasz Simlat

pil/tgl

hun

A megható és egyben szórakoztató dráma egy idős
Fülöp-szigeteki férfi mindennapjait, öregségtől való
félelmét mutatja be. Rene meleg, ám csak hetvenéves
korára „bújt elő”. Egyre jobban érzi az öregedést, és
úgy gondolja, túl késő már a szerelemre. Egyetlen,
hű társa Kakaó, a kóbor kutya, aki képes megmutatni
számára, hogy – még a melegsége miatt őt elutasító
emberek ellenére is – van értelme az életnek, csak
meg kell találni az apró örömöket.
Rene is a cantankerous grumpy aging gay man who
has only come out recently while in his 70s – living
alone with only the companionship of an affectionate
stray dog Bwakaw to keep him company. As he goes
about his life constantly rewriting his will to reallocate
his possessions to his “friends,” and dodging the
coffin that he bought on sale years earlier that sits in
the middle of his rural home, he is compelled
to confront his
humanity and
seek the help of
2013. október 28., 18:00 TN
others when his
2013. november 2., 20:15 TK
dog becomes ill.

+ 2013. OKTÓBER 28., 20:00 TE

Időskor: Előítéletek, tabuk és
lehetőségek
Vezeti: Kuszing Gábor (pszichológus)
Résztvevők: Einspach-Tisza Kata (PhD-hallgató ELTEPPK), Vidra Szabó Ferenc (szociológus), Labrisz Leszbikus Egyesület Női Kommuna projektjének képviselője
Miért tabu az időskori szexualitás és ismerkedés?
Milyen tapasztalatai vannak az ilyen korú LMBTQ
embereknek? Milyen előítéletekkel lehet találkozni, és
hogyan lehet ezekkel megküzdeni? Elmagányosodunk
időskorunkra, vagy vannak más lehetőségek, új lakó- és
életformák? Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni
meghívott vendégeinkkel a Kakaó c. film kapcsán.

Fő program Main Program

POL 2012, 102’

pol

hun

Adam atya átvesz egy Isten háta mögötti egyházközösséget. Közösségi házat hoz létre hányatott sorsú fiúknak. A helyiek értékelik az erőfeszítéseit és befogadják. Mindenki közel akar kerülni hozzá, táplálkozni a
lelkesedéséből és az energiájából, de senki nem tudja,
hogy Adam atya titkot rejteget. Amikor találkozik egy
kiközösített, különc és csöndes fiatalemberrel, az atya
kénytelen szembenézni egy rég elfelejtett teherrel és
szenvedéllyel. Ahogy a falubeliek legrosszabb gyanúja
beigazolódik, Adam atya nyilvánvaló ellenséggé válik.
Father Adam takes over a small parish in the middle
of nowhere, organizing a community center for boys
with troubled pasts. His energy is appreciated, and the
locals accept him as one of their own. Everybody wants
to be close to him, feeding off of his vitality and power,
but no one knows he harbors a secret. After meeting a
local pariah, an eccentric and silent young man, Father
Adam is forced to confront a long forgotten burden and
passion. As the
villagers’ worst
suspicions are
2013. november 2., 16:00 TN
validated, Father
2013. november 3., 20:00 TN
Adam becomes
an obvious enemy.

+ 2013. NOVEMBER 2., 17:50 TE

Van helyük az LMBTQ embereknek
Isten országában?
Hanzli Péter (recenzens, Budapest Pride szervező)
beszélget Donáth Lászlóval (evangélikus lelkész, publicista, politikus, 1994–2010 országgyűlési képviselő)
Van helyük az LMBTQ embereknek Isten országában?
Istennek van üzenete a számukra? Miként viszonyulnak
a vallások, a különböző keresztény és zsidó egyházak
képviselői a melegséghez? Mi jellemző külföldön és
mi Magyarországon? Egy LMBTQ ember miként tudja
összeegyeztetni szexuális orientációját vagy nemi identitását a vallásával? Hol, mely egyházi közösségekben
szolgálhatnak nyíltan meleg papok, lelkészek?
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Kuchunak hívnak
Call Me Kuchu
Katherine Fairfax Wright, Malika
Zouhali-Worrall
dokumentumfilm documentary
USA/UGA 2012, 87’
eng

hun

Ugandában egy új törvény
halálbüntetéssel sújtaná a
homoszexualitást. David Kato – az
első nyíltan meleg ugandai férfi –
és aktivistatársai az idő szorításában próbálják megakadályozni
a törvény elfogadását, miközben
naponta rosszindulatú üldöztetésnek vannak kitéve. Senki sem
számít azonban a brutális gyilkosságra, ami alapjában rázza meg a
mozgalmat és az egész világot.
In Uganda, a new bill threatens to
make homosexuality punishable
by death. David Kato – Uganda’s
first openly gay man – and his
fellow activists work against the
clock to defeat the legislation
while combating vicious persecution in their daily lives. But no one
is prepared for the brutal murder
that shakes their movement to its
core and sends shockwaves around
the world.

2013. október 30., 20:00 TN
2013. november 2., 16:00 MV
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Margarita
Margarita

Merülés
Submerge

Dominique Cardona, Laurie
Colbert

Sophie O’Connor

Nicola Correia Damude, Patrick
McKenna, Christine Horne
CAN 2012, 90’

eng

hun

Az illegális mexikói bevándorló
bébiszittert, Margaritát kirúgják
pénzszűkében lévő yuppie munkaadói. Ez olyan események sorát
indítja el, amelyben Margaritának
saját felelősségtudata és a törvény
között kell választania. Bár halálosan szerelmes, mégis úgy érzi,
elkötelezettségfóbiás barátnőjére
nem számíthat, ezért lemondóan új
életet tervez otthon, Mexikóban. A
család azonban hamar rádöbben,
hogy Margarita szerény fizetése
volt az egyetlen jó befektetésük,
ezért szerencsétlen cselszövések
sorozata kezdődik, hogy Margaritát
az országban tartsák. Úgy tűnik,
mindenki meg akarja menteni Margaritát – kivéve az egyetlen embert,
aki valóban képes lenne erre.
When illegal Mexican nanny
Margarita is fired by her cashstrapped yuppie employers, it sets
in motion a chain of events that
leaves her torn between loyalties
and the law. Desperately in love,
but feeling rejected by her
commitment-phobic girlfriend,
Margarita becomes resigned to
starting a new life back home in
Mexico. The family quickly discovers that Margarita’s modest salary
is the only good investment they’ve
ever made and hatches a series of
ill-conceived schemes to keep her
in the country. Suddenly, it seems
like everyone wants to save Margarita – everyone, that is, except
the one person who can actually
save her.

2013. október 27., 18:00 TN
2013. október 30., 20:00 TK

Lily Hall, Christina Hallett, Kevin Dee
AUS 2012, 91’

eng

hun

Történet az Y Generációról, melynek tagjai feljogosítva érzik magukat mindenre, és azt hiszik, bármit
megkaphatnak. Jordan számára
az egyetemi élet az új élmények
ígéretét jelenti és a lehetőséget
arra, hogy kitörjön az élsportolói
karrier által diktált idegőrlő tempóból, amelyen a szülei indították
el gyerekkorában. Újonnan felfedezett szenvedélyei, a történelemtanulás és egyetemi tanára által
ihletve a fejébe veszi, hogy a jövője
kézbentartásával együtt megszerezhet mindent, amire csak vágyik.
Kudarcok sorozata és egy night
club tulajdonossal való véletlen
találkozás bevezetik Jordant a
fétisek és az anonim szex világába.
Lehetséges, hogy miközben Jordan
mindent magáénak akart, mindent
el fog veszíteni?
This quintessential Gen Y story
explores the underlying sense of
entitlement of a generation that
pushes young adults to believe
they can have it all. For Jordan,
university brings the promise of
new experiences and a chance to
break away from the grind of pursuing a career as an elite athlete, a
path chosen for her by her parents.
Through her new passions – the
study of history and her tutor –
Jordan is emboldened by the idea of
not only controlling her future, but
obtaining everything she desires.
A raft of setbacks, coupled with a
chance meeting with an intriguing
nightclub owner, propels her into a
subculture of fetish and anonymous
sex. In trying to obtain everything,
will Jordan be left with nothing?
2013. október 27., 20:00 TK
2013. november 3., 16:00 TK

Fő program Main Program

Mintha itt se lennék
Wish Me Away

Nagy Badabumm
Kaboom

Bobbie Birleffi, Beverly Kopf

Gregg Araki

dokumentumfilm documentary

Haley Bennett, Thomas Dekker,
James Duval, Andy Fischer-Price,
Nicole LaLiberte, Juno Temple

USA 2011, 120’

eng

hun

Egy életen át tartó bujkálás után
Chely Wright nyíltan felvállalja
melegségét elsőként a countryénekesek közül, szétzúzva ezzel a
kulturális előítéleteket Nashvilleben, konzervatív családjában, és
ami legfontosabb, saját magában.
A film szokatlan részletességgel,
saját videonaplóit is felhasználva
dokumentálja Chely híressé válását
a 90-es években, majd előbújásának előkészületeit, végül mindezek
kiteljesedését abban az izgalmas
pillanatban, amikor Chely a média
össztüzébe lép, hogy közölje,
leszbikus. A film egyszerre mutatja
be az internalizált homofóbia pusztítását és a hiteles élet átformáló
erejét, egyben dokumentálja fogadtatását Nashville-ben, szülőváro
sában és az LMBTQ-közösségben.
After a lifetime of hiding, Chely
Wright becomes the first commercial country music singer to
come out as gay, shattering cultural
stereotypes within Nashville, her
conservative heartland family, and,
most importantly, herself. With
unprecedented access over a twoyear period, including her private
video diaries, the film layers Chely’s
rise to fame while hiding in the '90s
with the execution of her coming
out plan, culminating in the exciting
moment when she steps into the
media glare to reveal she is gay. The
film shows both the devastation of
internalized homophobia and the
transformational power of living an
authentic life. The film also documents the conflicting responses
from Nashville, the heartland, and
the LGBT community.
2013. október 29., 20:00 TK
2013. november 2., 18:00 TN

Fő program Main Program

USA/FRA 2010, 86’
eng

hun

Smith élete a koleszban: legjobb
barátjával, a művészlelkű, szarkasztikus Stellával lóg, összejön
a szabad szellemű szépséggel,
Londonnal, mindeközben a gyönyörű és tompa szörfös szobatárs,
Thor iránt vágyakozik. Mindez a feje
tetejére áll egy sorsszerű, rémületes éjszaka után. Egy buliban
elfogyasztott hallucinogén sütiktől
betépve Smith meg van győződve
róla, hogy szemtanúja volt, ahogy
brutálisan meggyilkolnak egy
titokzatos Vörös Hajú Lányt, aki
álmaiban kísértette. Amire az igazság keresése közben rátalál, mind
mélyebbre vezeti őt a rejtélyben,
ami örökre megváltoztatja nemcsak Smith életét, hanem az egész
világ sorsát is.
Smith’s everyday life in the dorms –
hanging out with his arty, sarcastic
best friend Stella, hooking up
with a beautiful free spirit named
London, lusting for his gorgeous
but dim surfer roommate Thor – all
gets turned upside-down after one
fateful, terrifying night. Tripping on
some hallucinogenic cookies he ate
at a party, Smith is convinced he’s
witnessed the gruesome murder
of an enigmatic Red Haired Girl
who has been haunting his dreams.
What he discovers as he tries to
find out the truth leads him deeper
and deeper into a mystery that will
forever change not only the course
of his young life but the destiny of
the entire world.
2013. október 31., 20:30 MV
2013. november 2., 18:00 TK

Nem félünk a
muffoktól
Who’s Afraid of
Vagina Wolf?
Anna Margarita Albelo
Anna Margarita Albelo, Guinevere
Turner, Janina Gavankar, Carrie
Preston, Agnes Olech
USA 2013, 83’

eng

hun

Negyvenedik születésnapja másnapján Anna úgy dönt, itt az ideje,
hogy véget vessen az őrületnek.
Egy barátja udvarán álló sufniban
lakik, filmrendezői karrierje arra
sem elég, hogy a számláit fizesse,
és a legrosszabb, hogy tíz éve nincs
barátnője. A kemény és nélkülöző
élet, ami vonzónak és kalandosnak tűnt huszonévesen, hirtelen
reménytelennek és szörnyűnek
tűnik, amikor az ember eléri a
középkort. Egykor kalandos világutazó volt és az éjszaka királynője.
A hasonló emberek többsége
továbblép az életben, mielőtt negyvenéves lesz, de ezt Anna eddig
nem tudta megtenni. Ezért kell
valaminek megváltoznia. Gyorsan.
The day after her fortieth birthday,
Anna comes to the conclusion
that it’s time for the madness
to stop. She lives in her friend’s
backyard toolshed; her career as
a filmmaker isn’t paying her bills,
and, worst of all, it’s been ten
years since she’s had a girlfriend.
A hardscrabble life that seemed
charming and adventurous in her
twenties seems desperate and dire
in middle age. She was once an
adventurous jetsetter and queen of
the night. Most move on from such
a lifestyle before they hit forty, but
not Anna. That’s why something
has to change. And soon.
2013. október 29., 18:15 TK
2013. november 1., 20:15 TN
2013. november 2., 16:00 TK
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Toldi mozi nagyterem

Toldi mozi kisterem

október 26.,
szo. Sat

19:00– Megnyitó + Így is, úgy is Laurence
22:00 Opening Gala + Laurence Anyways

október 27.,
vas. Sun

16:00– Földrajz szakkör
17:30 Geography Club

16:15– Igen, nem, mindkettő, egyik sem
17:30 Intersexion

18:00– Margarita
19:30 Margarita

18:00– Szerelemben és sötétségben
19:45 Out in the Dark / Alata

20:00– Tiltott szerelem Floating
21:45 Skyscrapers / Płynące wieżowce

20:00– Merülés
21:30 Submerge

18:00– Kakaó
19:50 Bwakaw

18:00– Nők tava
19:30 Woman’s Lake / Frauensee

20:00– Duett
21:45 Dual / Dvojina

20:00– Földrajz szakkör
21:30 Geography Club

október 28.,
hét. Mon

október 29.,
kedd Tue

október 30.,
szer. Wed

október 31.,
csüt. Thur

november 1.,
pén. Fri

2

18:00– Tükör a tükörben
18:15– Nem félünk a muffoktól
19:30 Facing Mirrors / Aynehaye Rooberoo 19:45 Who's Afraid of Vagina Wolf?
20:00– G.B.F.
21:30 G.B.F.

20:00– Mintha itt se lennék
22:00 Wish Me Away

18:00– Öt tánc
19:30 Five Dances

18:15– Igen, nem, mindkettő, egyik sem
19:30 Intersexion

20:00– Kuchunak hívnak
21:30 Call Me Kuchu

20:00– Margarita
21:30 Margarita

18:00– Egy pestis túlélői
20:00 How to Survive a Plague

18:15– Tükör a tükörben
19:45 Facing Mirrors / Aynehaye Rooberoo

20:15– Szex, hazugság, kertváros
22:00 Concussion

20:15– Szabadesés
22:00 Free Fall / Freier Fall

16:00– Vito
17:45 Vito

16:00– Nők tava
17:30 Woman’s Lake / Frauensee

18:00– Duett
19:45 Dual / Dvojina

18:00– Hullajó lakások
19:45 Boystown / Chuecatown

20:15– Nem félünk a muffoktól
21:45 Who's Afraid of Vagina Wolf?

20:00– Földrajz szakkör
21:30 Geography Club

november 2., 16:00– Kinek a nevében?
szo. Sat
17:45 In the Name of / W imie…

1

1

2

1

16:00– Nem félünk a muffoktól
17:30 Who's Afraid of Vagina Wolf?

18:00– Mintha itt se lennék
20:00 Wish Me Away

18:00– Nagy badabumm
19:30 Kaboom

20:15– G.B.F.
21:45 G.B.F.

20:15– Kakaó
22:10 Bwakaw

november 3., 16:00– Hullajó lakások
vas. Sun
17:45 Boystown / Chuecatown

12

T

16:00– Merülés
17:45 Submerge

18:00– Szerelemben és sötétségben
19:45 Out in the Dark / Alata

18:00– Szex, hazugság, kertváros
19:45 Concussion

20:00– Kinek a nevében?
21:45 In the Name of / W imie…

20:00– Vito
21:45 Vito
Bontás Schedule

1

Toldi mozi előtér
22:00
>
04:00

Művész mozi

Hátsó Kapu

PLAY
Nyitóbuli Opening Party
@ Toldi mozi előtér

17:00- Életutak
20:00 Life Paths

20:00

Időskor: Előítéletek, tabuk
és lehetőségek

20:00– Stonewall előtt
21:30 Before Stonewall

19:40

Transz emberek
Magyarországon és Iránban

19:30

Tanulj a női azonos nemű
versenytánc-világbajnoktól!

20:00– Métely + Matthias Müller rövidek
21:00 Poison + Shorts by Matthias Müller

20:10

AIDS-fóbia az LMBTQmozgalmon belül?

20:30– Nagy badabumm
22:00 Kaboom
16:00– Tükör a tükörben Facing
17:30 Mirrors / Aynehaye Rooberoo

17:40

Az LMBTQ emberek
reprezentációja a filmvásznon

22:00
>
04:00

17:50

WERKMUSIC
Party by !szkafander
@ Toldi mozi előtér

Van helyük az LMBTQ embereknek Isten országában?

22:00
>
04:00

EJECT
Záróbuli Closing Party
Brutkó &
Budapest Pride DJ-k
@ Gödör Klub

Bontás Schedule

17:00- Átalakulások
20:00 Changes

18:00– Tiltott szerelem Floating
19:45 Skyscrapers / Płynące wieżowce
20:00– Így is, úgy is Laurence
22:50 Laurence Anyways
16:00– Kuchunak hívnak
17:30 Call Me Kuchu
18:00– Öt tánc
19:30 Five Dances
20:15– Szex, hazugság, kertváros
22:00 Concussion
15:30– Egy pestis túlélői
17:30 How to Survive a Plague

17:00- Érintések
20:00 Touches

18:00– G.B.F.
19:45 G.B.F.
20:00– Szabadesés
21:45 Free Fall / Freier Fall
13

Nők tava Woman’s
Lake / Frauensee
Zoltan Paul
Nele Rosetz, Therese Hämer, Lea
Draeger, Constanze Waechter
DEU 2012, 86’

deu

hun

Rosa élete egy halásztavon zaljik,
csapdákat ellenőriz és orvhalászokat üldöz. Szerelmi életében többre
vágyik. Barátnője, Kirsten városi
építész, aki csak hétvégenként jár
haza tóparti házukba. Rosa egy
nap rajtakapja a fiatal párt, Evit és
Oliviát, amint halat fognak a tóból,
de dühe hamar átcsap bűvöletbe,
és meghívja a párt vacsorázni a
házukba. A hétvégi baráti ismerkedés és évődő flörtölés közepette a
két pár kitárgyalja kapcsolataikat,
de a fiatalabb pár kérdései túlfeszítik a húrt Rosánál, aki többet
akar Kirstentől, mint amit az adni
tud. Evi egyre egyértelműbben
hozza Rosa tudomására érdeklődését, míg végül Rosa ellenállása
darabokra hullik, és feltárulnak a
kapcsolatában húzódó repedések.
Rosa works on the water, setting
traps, guarding against poachers, and longing for more from her
relationship. Her lover, Kirsten
is an architect, urbane and distracted, home on the lake for the
weekend. When Rosa catches Evi
and Olivia stealing a fish, she is
at first irate, then charmed, and
invites the couple to dinner. The
weekend begins full of sisterly
bonding and flirtatious banter as
the couples compare notes on their
respective relationships, but the
younger couple’s questions rock
the boat for Rosa, who wants more
from Kirsten than she has to offer.
As Evi’s interest in Rosa becomes
increasingly blatant, Rosa’s resistance finally crumbles, exposing
the raw rifts in her relationship.
2013. október 28., 18:00 TK
2013. november 1., 16:00 TK

14

Öt tánc Five Dances
Alan Brown
Kimiye Corwin, Reed Luplau, Catherine Miller, Luke Murphy, Ryan Steele
USA 2013, 83’

eng

hun

Siker és szerelem keresése a nagyvárosban – kortárs, szokatlan verzióban.
Az író-rendező Alan Brown Johan Bokaerrel, a nemzetközileg elismert
koreográfussal együtt dolgozva öt tehetséges New York-i táncos köré
szőtte történetét. Chip, a különlegesen tehetséges tizennyolc éves meleg
fiú frissen érkezik Kansasből New Yorkba, hogy egy kis dél-manhattani
moderntánc-együtteshez csatlakozzon. A próbák első heteiben Chip beavatódik a New York-i táncosok életébe, melyben minden nap minden percét a
szorgalom és a kemény munka, a bajtársiasság és a rivalizálás, a meg nem
feleléstől való félelem és a siker öröme határozza meg.
The classic tale of finding success and romance in the big city is given an
unconventional spin. Collaborating with internationally renowned choreographer Jonah Bokaer, writer-director Brown has taken five gifted New York
dancers, and fashioned a story about Chip, an extraordinarily talented 18
year-old recently arrived from Kansas who joins a small downtown modern
dance company. In his first weeks of rehearsal, Chip is initiated into the
rites of passage of a New York dancer’s life, where discipline and endless
hard work, camaraderie and competitiveness, the fear of not being good
enough, and the joy of getting it right inform every minute of every day.
2013. október 30., 18:00 TN
2013. november 2., 18:00 MV

+ 2013. OKTÓBER 30., 19:30 TE

Tanulj a női azonos nemű
versenytánc-világbajnoktól!

Vezeti: Charme Hungary
A 2000 óta azonos nemű versenytáncban induló párokból 2009ben alakult egyesület LMBTQ
sportkörként és közösségként is
működik, kurzusokat és táncesteket
szervez. Táncosainak köszönhetően
a magyar azonos nemű versenytánc
az idei antwerpeni világbajnokságon – két aranyéremmel – egyértelműen a világ élmezőnyébe került.

Fő program Main Program

Szabadesés
Free Fall / Freier Fall
Stephan Lacant
Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila
Borlan
DEU 2013, 100’

deu

hun

Marc élete, úgy tűnik, sínen van:
rendőri karrierje ígéretesen alakul,
és úton egy baba. Megismerkedik egy új kollégával, Kay-jel, és
a közös kocogásaik során eddig
ismeretlen könnyedséget él át,
és megtapasztalja, mit jelent
beles zeretni egy másik férfiba.
Családja és Kay iránti új érzelmei
között vívódva Marc kezei közül
kicsúsznak a dolgok. Hirtelen
szabadesésben találja magát, és
rádöbben, bármennyire is próbálkozik, nem tehet mindenkit boldoggá, különösen saját magát nem.
A promising career with the police,
a baby on the way – Marc’s life
seems to be right on track. Then
he meets fellow policeman Kay
and during their regular jogs Marc
experiences a never-before-felt
sense of ease and effortlessness
– and what it means to fall in love
with another man. Torn between
his family and his new feelings for
Kay, Marc sees his world careening more and more out of control.
Suddenly, his life is in free fall and
Marc realizes that try as he may, he
can’t make everyone happy. Least
of all, himself.

2013. október 31., 20:15 TK
2013. november 3., 20:00 MV

Fő program Main Program

Szerelemben és
sötétségben Out in
the Dark / Alata

Szex, hazugság,
kertváros
Concussion

Michael Mayer

Stacie Passon

Nicholas Jacob, Michael Aloni,
Jamil Khoury

Robin Weigert, Maggie Siff,
Johnathan Tchaikovsky

ISR/USA/PSE 2012, 96’

USA 2013, 96’

ara/heb

hun

Nimer, a palesztin diák jobb életről
álmodozik külföldön. Egy sorsdöntő estén találkozik Roy-jal, az
izraeli ügyvéddel, és egymásba
szeretnek. Ahogy kapcsolatuk
mélyül, Nimernek szembe kell
néznie mind a palesztin társadalom durva valóságával, mely nem
fogadja el szexuális orientációja
miatt, mind az izraeli társadalommal, mely etnikai alapon utasítja el
őt. Miután egy jó barátja lebukik,
mert illegálisan bujkált TelAvivban, és visszaküldik Ciszjordániába, ahol brutálisan meggyilkolják, Nimernek választania kell
a vágyott élet és Roy iránt érzett
szerelme között.
Nimer, a Palestinian student, is
dreaming of a better life abroad.
One fateful night he meets Roy, an
Israeli lawyer, and the two fall in
love. As their relationship deepens,
Nimer is confronted with the harsh
realities of a Palestinian society
that refuses to accept him for
his sexual identity, and an Israeli
society that rejects him for his
nationality. When his close friend
is caught hiding illegally in Tel Aviv
and sent back to the West Bank,
where he is brutally murdered,
Nimer must choose between his
love for Roy and the life he thought
he wanted.

2013. október 27., 18:00 TK
2013. november 3., 18:00 TN

eng

hun

A negyvenkét éves Abby házas,
jómódú és leszbikus. Feleségével
két gyerekük van – ők a tökéletes család. Egy nap azonban
fejsérülést szenved a gyerekekkel
játszott baseball közben, és hirtelen szétesik a konditerem, iskola,
család és házimunka tökéletes
harmóniája: „Nem ezt akarom!”
– mantrázza a kórházba szállítás közben. Felépülve egy közeli
városban vállal lakásfelújítást, és
rövidesen maga mögött hagyja
takaros külvárosi otthonát és előre
eltervezett életét. Két prostituálttal való együttlét után Abby maga
is munkába áll – természetesen
csak nőket kiszolgálva – valószínűleg a filmtörténet legfurcsább
madamjának irányítása alatt.
Abby, 42, is married, well-heeled
and a lesbian. She and her wife
have two children – the perfect
family. Then one day she sustains
a head injury from a baseball while
playing with her children and, all at
once, her neatly arranged balance
of gym, school, family and housework goes awry: “I don’t want this!”
is her desperate mantra as she is
taken to the hospital. She embarks
upon a renovation project in a
nearby city and, before long, puts
both her tidy suburban home and
her preordained existence behind
her. After two incidents of sex with
prostitutes, she too begins working
– servicing women only, of course
– for probably the most unlikely
madam in cinema history.
2013. október 31., 20:15 TN
2013. november 2., 20:15 MV
2013. november 3., 18:00 TK
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Tiltott szerelem
Floating Skyscrapers
/ Płynące wieżowce
Tomasz Wasilewski
Mateusz Banasiuk, Marta
Nieradkiewicz, Bartosz Gelner
POL 2013, 93’

pol

hun

Kuba, a fiatal sportoló anyjával
és barátnőjével, Sylwiával él;
ideje nagy részét edzéssel és az
úszóversenyekre való készüléssel
tölti. Sylwia mégis elráncigálja egy
kiállításmegnyitóra, ahol Kuba
találkozik a hasonló korú Michałlal. Míg Michał tisztában van
vele, hogy meleg, Kuba, aki eddig
többé-kevésbé boldog volt a heteró
kapcsolatában, még mindig keresi
önmagát. Lassan törékeny kötelék
alakul ki köztük, miközben a kedvezőtlen körülmények megbonyolítják a dolgukat... A film érzékenyen
mutatja be az emberi szexualitás
mibenlétét, az identitáskeresést és
az elfogadás iránti vágyat.
Young athlete Kuba lives with his
mother and girlfriend Sylwia;
he spends a lot of time training
and preparing for his swimming
competitions. At a gallery opening, which he reluctantly attends
with Sylwia one evening, he meets
Michał, a guy of similar age. While
Michał is aware of his homosexual
orientation, Kuba, until now experiencing a relatively satisfactory
heterosexual relationship, is still
finding out who he is. A fragile bond
gradually forms between them,
yet unfavourable circumstances
begin to complicate matters...
The film offers a sensitive take on
issues concerning the unmasking
of human sexuality, the quest for
identity, and the desire for social
acceptance.

2013. október 27., 20:00 TN
2013. november 1., 18:00 MV
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Tükör a tükörben
Facing Mirrors / Aynehaye Rooberoo
Negar Azarbayjani
Shayesteh Irani, Qazal Shakeri, Homayoun Ershadi
IRN 2011, 88’

fas

hun

Rana és Eddie (Adineh) teljesen különböző családból és társadalmi osztályból származnak, egy véletlen közös utazás azonban összehozza életüket.
Rana tapasztalatlan, vallásos és hagyományőrző családból származik,
aki férje eladósodása és bebörtönzése miatt taxizásra kényszerül, hogy
eltartsa családját és visszafizesse férje tartozását. Eddie gazdag családból
származó lázadó, aki éppen szökésben van otthonról, és kétségbeesve
várja, hogy útlevélhez jusson és elhagyhassa az országot. Az út során Rana
számára egyértelművé válik, hogy utasa transznemű férfi, aki épp átmenetére készül. Ranának ezt a valóságot megérteni és elfogadni teljesen lehetetlen, és fölötte áll minden értéknek, amiben hisz. Rana és Eddie ennek
ellenére lassan barátokká válnak, és együtt küzdenek a mindkettőjüket
érintő elnyomás ellen, átlépve etnikai és osztályellentéteiket is. Ez az első
iráni játékfilm, amelyben a főszereplő transznemű.
Rana and Eddie (Adineh), two people of opposite background and social
class, are accidentally brought together to share a journey. Rana, inexperienced, religious, and bound by tradition, is forced to drive a cab to pay off
the debt that keeps her husband in prison. Eddie, wealthy yet rebellious,
has escaped from home and desperately awaiting a passport to leave the
country. On the way, Rana realizes that her passenger is a transsexual
man who is planning on having an operation. For Rana, comprehending and
accepting such a reality is close to
impossible and is equal to surpassing
2013. október 29., 18:00 TN
all she believes in and traditions she
2013. október 31., 18:15 TK
values. This is the first narrative film
2013. november 1., 16:00 MV
from Iran to feature a transgender
main character.

+ 2013. OKTÓBER 29., 20:00 TE

Transz emberek Magyarországon és Iránban
Résztvevők: Takács Judit (szociológus), Mózer András (transz aktivista),
Éva Ádám (Irán-szakértő)
A film kapcsán beszélgetünk vendégeinkkel arról, milyen jogi, társadalmi
és érzelmi nehézségekkel kell szembenéznie ma egy transz embernek
Magyarországon, Európában és Európán kívül, és hogyan jelenik meg a
transzfóbia családi, kulturális és politikai szinteken.

Fő program Main Program

Vito Vito
Jeffrey Schwarz
dokumentumfilm documentary
USA 2011, 93’

eng

hun

1969. június 27-én egy rendőrségi razzia a Stonewall Inn nevű, New York-i
melegbárban váratlan fordulatot vett, mikor a vendégek úgy döntöttek,
ideje harcolni. A huszonhárom éves filmszakos diák, Vito Russo is a tömegben volt. Az ezt követő húsz évben, 1990-es AIDS okozta haláláig, Vito a
meleg és leszbikus közösség jogegyenlőségi küzdelmének egyik legszókimondóbb és leginspirálóbb aktivistájává vált. Elkötelezett aktivizmusa mellett termékeny író is volt. Meghatározó könyve The Celluloid Closet címmel
bemutatta, hogyan ábrázolják a melegeket és a leszbikusokat a filmekben,
milyen példaképül szolgáltak a közönségeknek, és hogy ezek a negatív
képek hogyan járulnak hozzá a társadalom homofóbiájához.
On June 27, 1969, a police raid on a Greenwich Village gay bar called the
Stonewall took a surprising turn when patrons decided it was time to fight
back. Vito Russo, a 23-year-old film student, was among the crowd. Over
the next twenty years until his death from AIDS in 1990, Vito would go on
to become one of the most outspoken and inspiring activists in the gay and
lesbian community’s fight for equal rights. In the midst of his commitment
to activism, Vito was also a prolific writer. His seminal book The Celluloid
Closet explored the ways in which
gays and lesbians were portrayed on
film, what lessons those characters
2013. november 1., 16:00 TN
taught gay and straight audiences,
2013. november 3., 20:00 TK
and how those negative images were
at the root of society’s homophobia.

+ 2013. NOVEMBER 1. 17:40 TE

Az LMBTQ emberek reprezentációja a filmvásznon
Vezeti: Sípos Anna (filmesztéta)
Résztvevők: Béres-Deák Rita (kulturális antropológus, tolmács, fordító),
Adele Eisenstein (kurátor, fordító, kulturális író, az 1993-as Magyar Meleg
és Leszbikus Filmfesztivál rendezője), Tóth Eszter Zsófia (történész-levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára munkatársa),
Nagy Szilvia (a Budapest Pride LMBTQ Filmfesztivál programigazgatója)
A kezdetektől napjainkig hogyan jelentek meg az LMBTQ emberek a
filmeken? Hogyan változott a reprezentáció, milyen archetípusokkal találkozhattunk a filmvásznon, 1895-től napjainkig? Milyen hatása volt minderre
a cenzúrának, hogyan változtatta meg mindezt Vito munkássága? Hogyan
jelent meg a téma a magyar filmekben? Vajon meddig van szükség LMBTQ
filmfesztiválokra?

Fő program Main Program
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Ingyenes fotóoktatás

Adele Eisenstein ajánlja
Adele Eisenstein Recommends
Adele Eisenstein független kurátor, író, szerkesztő és fordító. New Yorkban született, ám 1990 óta Budapesten él és dolgozik. Számos LMBTQprojektben vett részt, többek között a Balázs Béla Stúdió munkatársaként
megrendezte az első magyarországi Meleg és Leszbikus Filmfesztivált
1993-ban, továbbá a HIV/AIDS-ről szóló Pozitív Filmfesztivált 1994-ben,
és havonta szervezett filmköröket az Óvegylet számára szintén HIV/AIDS
témában 1995-96-ban. Jelenleg az Amnesty International Magyarország
vezetőségi tagja, korábban elnöke, illetve az Art-in-Fusion kurátora, amely
egy együttműködés az Art Market Budapest és egy, a Graz-i Herbst Fesztiválra készülő magyar művészcsoport között. Várható projektjei egyike egy
LMBTQI művészek munkáiból álló kiállítás, amelyet 2014 nyarára tervez.
Originally from New York, Adele Eistenstein has lived and worked in Budapest since 1990. She has been involved in a
number of LGBTQ-related projects, including serving as the director of the first Hungarian Gay and Lesbian Film Festival in 1993 and the Pozitív Film Festival on HIV/AIDS in 1994, as well as the programmer of a monthly film program
on HIVS/AIDS for Óvegylet in 1995–96. Currently, she is a board member of Amnesty International Hungary, where
she has also served as chair. As a curator, she is involved in Art-in-Fusion, a collaboration with Art Market Budapest,
and a Hungarian group show at Pavelhaus for the Steirische Herbst Festival in Graz, Austria. Her upcoming projects
include a group show of LGBTQI work, planned for summer 2014.
két elítélt megszállott szexuális
viszonyát dolgozza fel.

2013. OKTÓBER 30., 20:00 MV

2013. OKTÓBER 28., 20:00 MV

Stonewall előtt
Before Stonewall

Métely + Matthias
Müller rövidfilmek
Poison + Shorts by
Matthias Müller
Métely Poison

Greta Schiller, Robert Rosenberg

Todd Haynes

dokumentumfilm documentary

USA 1991, 85’

USA 1984, 90’

eng

A meleg és leszbikus közösség
története Amerikában a stonewalli
lázadások által elindított melegjogi
mozgalom előtt.
The history of the gay and lesbian
community before the Stonewall
riots began the major gay rights
movement.

This landmark of queer cinema is a
deftly interwoven trio of transgressive tales, inspired by the writings of Jean Genet. “Hero,” shot in
mock TV-documentary style, tells a
bizarre story of suburban patricide
and a miraculous flight from justice;
“Horror,” filmed like a delirious ’50s
B-movie melodrama, is a gothic tale
of a sex experiment which unleashes
a plague; while “Homo” explores
the obsessive sexual relationship
between two prison inmates.

Sleepy Haven
DEU 1992, 15’

deu

Óda Jean Genethez: homo-romantikus tengerészfilm.
eng

A queer mozi egyik mérföldköve;
három ügyesen összefont határfeszegető sztori, Jean Genet írásai
nyomán. Az ál TV-dokumentarista
stílusú „Hős” egy kertvárosi apagyilkosság bizarr történetét meséli
el, az igazságszolgáltatás elől való
hihetetlen meneküléssel; a „Horror”
50-es évekbeli B-kategóriás melodrámára emlékeztető rémmese egy
őrült szexuális kísérletről, amely
elszabadít egy járványt; a „Homo”

Adele Eisenstein ajánlja Adele Eisenstein Recommends

A homoromantic seaman’s film and
ode to Jean Genet.

Alpsee
DEU 1995, 15’

deu

Egy fiatal fiú számára a mindennapi
tényeknek és az élet kis dolgainak is
különösen nagy jelentősége lehet.
For a young boy, ordinary facts and
things of daily life seem to have
great importance.
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Életutak Life Paths 

A sivatag királynője
Queen of the Desert

Előbújva Kelet-Berlinben
Out in East Berlin / Out in
Ost-Berlin

Alex Kelly
dokumentumfilm documentary
AUS 2012, 27’

eng

hun

Starlady. Fodrász, ifjúsági munkás,
és egy igazi szuperhős! Pink hajjal,
festett szemöldökkel, csillámló
harisnyában és supermanes
forrónadrágban járja Ausztrália
belső területeit, hogy a több ezer
kilométeres sivatagon át utazva
önbizalmat és büszkeséget adjon a
legtávolabbi és legnagyobb kihívásokat jelentő területeken élő fiataloknak. Most egy csoport kíváncsi
és nagyon pimasz bennszülöttel
dolgozik együtt.
Starlady. A hairdresser, youth
worker, and a real superhero!
She travels through the desert of
central Australia – wearing pink
extensions, painted eyebrows, glitter stockings, and Superman hotpants – to give a sense of pride and
confidence to youth living in the
most remote and most challenging areas. This time she arrives to
an indigenous community, to work
together with a group of curious
and cheeky young people.

Cicik Tits
Opal Dockery
dokumentumfilm documentary
USA 2013, 7’

eng

hun

„Szabad ciciket!” Egy idősödő aktivista nő küzdelme, hogy félmeztelenül mutatkozhasson az utcán.
“Free tits!” An elderly activist’s
struggle for women’s right to go
topless in public.

20

2013. október 28., 17:00 HK

Jochen Hick, Andreas Strohfeldt
dokumentumfilm documentary
DEU 2013, 94’

deu

hun

Lenyűgöző, az abszurdba hajló
személyes történetek, interjúk,
történelmi anyagok a szocialista
NDK-ban élt leszbikus nőkről és
meleg férfiakról. Az öntudatosság
és a vállalt szexuális orientáció/
identitás felé vezető útjaiknak egy
közös perspektívája van: lépteiket
az Állambiztonsági Minisztérium
kísérte. Élénk portré egy olyan
társadalomról és politikai berendezkedésről, ahol az állampolgárok életét ellenőrizték, kémkedtek
utánuk, és tetteiket korlátozták.

A csapat Beyond the Team
Tim Kulikovsky
dokumentumfilm documentary
USA 2012, 13’

eng

hun

San Franciscó-i melegek, akik
kamaszként elveszve érezték
magukat a sport macsó világában,
most egy focicsapat tagjaiként
sokkal többet kapnak: családot,
politikai menedéket és meglepő
felfedezéseket önmagukról.
Discouraged as teenagers by the
macho world of sports, a group
of gay men in San Francisco
discovers much more than a soccer
team: extended family, political
refuge, romance and surprising
revelations about themselves.

Vakáció a Ribi-réten: Egy
poligarchutópia Vacation in
Slut-Meadow: A Polygarchutopia
/ Schlampenau, eine Schlampolygarchutopie
Ann Antidote
dokumentumfilm documentary
DEU 2010, 19’

Fascinating, often absurd personal
stories, interviews, and historical materials about lesbians and
gay men living in the socialist East
Germany. Their varied ways leading
to self-consciousness, outed sexual
orientation/identity have one common perspective: they were accompanied by the watchful eye of the
Ministry of State Security. A vivid
portrait of a society and political
system where citizens were monitored, spied upon, and had their
movements restrained.
images from (the film) Out in East
Berlin bzw. Out in Ost-Berlin
© Galeria Alaska Productions

deu

hun

2007-ben Németországban rendezték meg az első „Ferien in
Schlampenau”-t, azaz Ribi-réti
Vakációt. A program azóta egy
évente ismétlődő nyári tábor olyan
feminista nőknek, akik szerint
a monogámia nem az egyetlen
elfogadható párkapcsolati modell.
In 2007 the first “Ferien in Schlampenau,” which roughly translates
to Vacations in Slut-Meadow, took
place in Germany, and has since
become a yearly feminist summer
camp for women who challenge the
concept of monogamy as the sole
accepted relationship model.

Alternatívák: Életutak Alternatives: Life Paths

Átalakulások Changes

2013. november 1., 17:00 HK

Olvadás Melting Away

Barlang Grotto

Cigaretta Cigarette

Doron Evan

Dave Scala

Yair Peri

ISR 2011, 86’

heb

hun

Szívszorító dráma egy válságba
került családról. Amikor a kamasz
fiú szülei felfedezik, hogy titokban
női ruhákat hord, kirúgják otthonról. Évekkel később, amikor az
apa rákos lesz, az anya magán
nyomozót bérel, hogy a fiát fel
kutassa. De a fiú helyett a detektív
egy nőt talál, aki melegkabarék
táncosaként keresi a kenyerét.
Vajon túl tud lépni a múlton és meg
tud bocsátani a szüleinek? Képesek
a szülők befogadni új lányukat?
A heartfelt drama about a family
in crisis after the parents discover
their child is secretly a crossdresser and kick him out of the
house. Years later, when his father
is dying of cancer, his mother
hires a private detective to track
him down. Instead of a “son,” the
detective finds a woman who earns
her pay dancing at gay cabarets.
Will she now manage to overcome
the past and forgive her parents?
Will her parents be able to adapt to
their new daughter?

Átalakulás
Change Over Time
Ewan Duarte
USA 2013, 7’

eng

hun

„Vajon milyen férfivá válok?”
Impresszionisztikus kísérleti dokumentumfilm a rendező tesztoszteronon töltött első évéről.
“What kind of man will I become?”
An honest, personal documentary
about the filmmaker’s first year on
testosterone from an impressionistic and poetic perspective.

USA 2013, 7’

eng

hun

Egy 20 éves fiú visszatér szülő
városába. A tanulmányai miatt
távol töltött egy év a magánéletében is nagy változásokat hozott…
A 20-year-old boy returns to his
hometown after a year of big
changes away at school.

ISR 2013, 9’

heb

hun

Két gyermekkori barát véletlen
találkozásának különös és múló
pillanata. Amikor Ran bevallja
Amirnak, hogy egykor szerelmes
volt belé, a fiú megijed, de nem
sokáig kerülgetheti a témát.
The fleeting moment of an encounter between two childhood friends.
When Ran reveals to Amir that
once he was deeply in love with
him, he panics, but he cannot avoid
the subject for long.

Majdnem elavult
Almost Obsolete
James Cook
GBR 2012, 17’

eng

hun

Egy hirtelen utazás feléleszti Chris
legjobb, meleg barátjához fűződő
kapcsolatát. A szex és pia által
tüzelt hétvégén arra emlékeznek,
kiket veszítettek el, mit tanultak, és
hogy mi igazán fontos számukra.
A spur-of-the-moment road trip
re-ignites Chris’s relationship
with her gay best friend Mikey.
In a sex and booze-fueled weekend, the pair reminisce over the
people they’ve lost, the things they
learned, and ultimately what’s
important in their lives.

Alternatívák: Átalakulások Alternatives: Changes

A barátom, Jaime My friend
Jaime / Mi amigo Jaime
Alejandro Beltán
ESP 2013, 7’

esp

hun

Dani szoros barátságban áll
Jaime-vel. Ám amikor a fiatal fiú
rájön, hogy többet érez barátja
iránt, kapcsolatuk alapjaiban változik meg, s a váratlan fordulat egy
érzelmi hullámvasútra veti őket.
Dani is close friends with Jaime.
Their relationship changes when
Dani realizes that he feels something more than affection for him.
An unexpected turn leads them on
an emotional roller coaster.
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Érintések Touches

Emberi melegség Human
Warmth / Chaleur Humaine
Predari Christoph
BEL 2012, 11’

fra

2013. november 3., 17:00 HK

A csók The Kiss
Filip Gieldon
POL 2013, 22’

hun

Antoine szeret Bruno közelében
lenni. Szereti a melegét. Szüksége
van rá. De eljön a leválás ideje,
amikor a test nem reagál…
Antoine loves being close to Bruno.
He loves his warmth. He needs it.
But comes the time of detachment,
when the body stops responding…

Mellékhatás: boldogság
Side Effect Happiness /
Nebenwirkung Glück

pol

hun

Egy alkoholmámoros este után
Emilia egy ismeretlen lakásban
ébred egy másik nő, Matylda mellett, aki azt állítja, előző éjszaka
lefeküdtek egymással.
After an alcohol-induced night out,
Emilia wakes up in an unknown
apartment next to another woman,
Matylda, who claims they slept
together that night.

Csak felnőtteknek
Adults Only
Michael J. Saul
USA 2013, 26’

eng

hun

Múltbeli kapcsolatának emlékei
kísértik Matthew-t, mígnem egy
éjszakai bensőséges találkozás a
város pornónegyedében váratlan
lehetőségeket nyit meg előtte.
Visions of a past relationship leave
Matthew broken and isolated
until an intimate encounter at a
porn arcade opens a peephole to
unexpected possibilities.

Kezdetben In the beginning
/ Au Commencement
Laurent Leprince
BEL 2011, 6’

fra

hun

Két meleg sperma nem arra született, hogy petesejtet termékenyítsen. De ha az Élet másképp dönt?
Two gay sperms were never meant
to fertilize an egg. But what if Life
decides otherwise?

22

A szeretet hiánya
Absence of Love
Billy Gerard Frank
USA 2012, 20’

eng

Csabai Julia, Szabó Alida
dokumentumfilm documentary
DEU 2011, 52’

deu

eng/hun

Wolfgang és Roland tizenegy éve
élnek együtt Berlinben. HIV-pozitívak, és sokáig a kezelések és mellékhatások dominálták az életüket.
Eltemették szeretőiket, barátaikat,
és elveszítették a munkájukat is.
Mára, az új gyógyszerkoktéloknak
köszönhetően újra hatalmuk van
saját idejük, életük felett, és azt
vallják, boldogabbak, mint valaha…
Wolfgang and Roland have lived
together in Berlin for eleven years.
They are HIV-positive. Treatments
and their side effects have long dominated their lives. They have buried
lovers and friends and have also
lost jobs. But now, thanks to new
drug cocktails, they have regained
authority over their time and lives –
and they say their life is happier and
more fullfilling than ever…

hun

Három élet meghitt portréja:
James és Michael egy egykor szenvedélyes románcon vannak túl, míg
James és Samuel egy elidegenedett testvérpár, akik apjuk halálát
próbálják feldolgozni.
An intimate portrait of three lives:
James and Michael are on the far
side of a once passionate romance,
James and Samuel are estranged
brothers coming to terms with
their father’s death.

Érintés Touch
Panx Tabao Solajes
HUN 2013, 11’

hun

eng

Egy férfi először bérel fel escortot.
A closeted man rents a male escort.

Alternatívák: Érintések Alternatives: Touches

Tárgymutató Index

A barátom, Jaime My friend
Jaime / Mi amigo Jaime 21
A csapat Beyond the Team
A csók The Kiss

Érintések Touches
20

19

Földrajz szakkör Geography Club
G.B.F. G.B.F.

Hullajó lakások Boystown
/ Chuecatown 7

A sivatag királynője Queen
of the Desert 20

Időskor: Előítéletek, tabuk
és lehetőségek 9

A szeretet hiánya Absence
of Love 22

Igen, nem, mindkettő, egyik
sem Intersexion 8

Átalakulások Changes

21

21

Az LMBTQ emberek reprezentációja
a filmvásznon 17
Barlang Grotto 21
Budapest Pride LMBTQ
Filmfesztivál megnyitó
Budapest Pride LGBTQ Film
Festival Opening Ceremony 8
Cicik Tits 20
Cigaretta Cigarette

21

Csak felnőtteknek Adults Only 22
Duett Dual / Dvojina

Nagy Badabumm Kaboom

6

Egy pestis túlélői How to
Survive a Plague 6
Életutak Life Paths 20
Előbújva Kelet-Berlinben
Out in East Berlin / Out
in Ost-Berlin 20
Emberi melegség Human Warmth
/ Chaleur Humaine 22

7

7

AIDS-fóbia az LMBTQmozgalmon belül? 6

Átalakulás Change Over Time

Mintha itt se lennék Wish
Me Away 11

Fesztiválinformáció Festival
Information 5

22

Adele Eisenstein ajánlja
Adele Eisenstein recommends

22

22

Érintés Touch

Nők tava Woman’s Lake
/ Frauensee 14
Olvadás Melting Away 21
Öt tánc Five Dances

Szabadesés Free Fall
/ Freier Fall 15
Szerelemben és sötétségben Out
in the Dark / Alata 15

Kakaó Bwakaw 9

Szex, hazugság, kertváros
Concussion 15

Kezdetben In the beginning /
Au Commencement 22

Tanulj a női azonos nemű
versenytánc-világbajnoktól!

Kinek a nevében? In the
Name of / W imie… 9
3

Kuchunak hívnak Call Me Kuchu

10

Majdnem elavult Almost
Obsolete 21
Margarita Margarita

10

Matthias Müller rövidfilmjei Shorts
by Matthias Müller 19
Mellékhatás: boldogság
Side Effect Happiness /
Nebenwirkung Glück 22
Merülés Submerge

10

Métely + Matthias Müller
rövidfilmek Poison + Shorts
by Matthias Müller 19

14

Stonewall előtt Before
Stonewall 19

Így is, úgy is Laurence (Nyitófilm)
Laurence Anyways (Opening
Night Screening) 8

Köszöntő Welcome

11

Nem félünk a muffoktól Who’s
Afraid of Vagina Wolf? 11

14

Tiltott szerelem Floating
Skyscrapers / Płynące wieżowce

16

Transz emberek Magyarországon
és Iránban 16
Tükör a tükörben Facing Mirrors
/ Aynehaye Rooberoo 16
Vakáció a Ribi-réten: Egy
poligarchutópia Vacation in
Slut-Meadow: A Polygarchutopia
/ Schlampenau, eine
Schlampolygarchutopie 20
Van helyük az LMBTQ embereknek
Isten országában? 9
Vito Vito

17

A kiadványt tervezte és szerkesztette: Nagy Szilvia
Kiadja az Ingyenes Műsorújság Kft., az Est Média tagja
Felelős kiadó: Balázs Csaba • Főszerkesztő: Morvai Edina • Logisztikai vezető: Váradi Zoltán •
Lapmenedzser: Végvári Zsófia • Szerkesztőség: 1037 Budapest, Bokor u. 1–3–5. Tel.: 1/436-5000 •
E-mail: pestiest@estmedia.hu • Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., 1211 Budapest, Központi út 69–71.
Tel.: 1/278-5000 • ISSN 1785-2315
Megjelenik: 2013. október 24-én, 13 000 példányban

Tárgymutató Index

23

