


sobota, 28. 11. 
20.00 – otvoritev festivala
Kondomi za papeža (Condoms for the 
Pope), Slovenija, 2009, 7’, angl. pod.
Slovenska glbt-skupnost je na velikonočno 
soboto papežu poslala balone s sporočili. Tako 
so protestirali proti njegovi izjavi, da kondom ni 
rešitev za aids, ampak problem.
Vstaja lezbosov: Prvovrstni.Drugi 
(Lesbian Rebellation: First-classed.
Second), Slovenija, 2009, 7’, angl. pod. 
Kolektiv Vstaja lezbosov na ljubljanskih ulicah 
ponovno raziskuje, kje je v javnem prostoru 
mesto za lezbijke, ter z videom prestopa meje 
vidnosti in slišnosti.
Prepovedane smeri (Sens interdits), 
Belgija, 2008, 84’, slov. pod.
Jennifer in Selin skrivata svojo ljubezen, kajti 
Selin živi v konservativni turški družini. Mla-
denič, ki očeta zaprosi za Selinino roko, je dobro 
znan policijski inšpektorici Jennifer.
Po projekciji pogovor z režiserko Sümeyo 
Kökten!

nedelja, 29. 11. 
18.00
Manji, Japonska, 1964, 91’, angl. pod.
Poročena in zdolgočasena Sonoko se na slikar-
skem tečaju zaljubi v model Mitsuko. Ženski 
zdrvita v vrtinec strasti, obljub in dvojnih 
prevar. Drzen prikaz usodnih ljubezenskih vezi.   
Pred projekcijo uvod Mihe Zadnikarja!

20.00
Shank, VB, 2009, 89’, slov. pod.
Cal, 18-letni član bristolske tolpe, si brezciljno 
polni vsakdan z drogami, seksom, vandalstvom 
in surovim nasiljem, toda skrivnost, ki ga že 
dolgo muči, mu bo utrla novo, nevarno pot.

22.00
Na delu (Working on it), Nemčija/Švica, 
2008, 50’, slov. pod.
Petnajst ljudi poskuša pojasniti, kako sta spol 
in identiteta konstruirani na delovnem mestu, v 
vsakdanu in v medijih. Kako se soočiti z nedo-
končanimi identitetami na delu?
Po projekciji pogovor z režiserkama Karin 
Michalski in Sabino Baumann!

ponedeljek, 30. 11. 
18.00
Pravila treninga (Training rules), ZDA, 
2009, 61’, angl.
Rene Portland, trenerka košarkarske ženske 
ekipe Lady Lions iz Pensilvanije, je poleg 
alkohola in drog prepovedovala tudi lezbištvo, 
dokler se nekatere igralke niso pritožile.

20.00
Antonijeva skrivnost (Ang Lihim ni 
Antonio), Filipini, 2008, 103’, angl. pod. 
Pretresljiva drama se zgosti okoli mladega 
Antonia, ko hedonistični stric Jonbert postane 
predmet njegovih erotičnih fantazij.

22.00
Ubij me nežno (Kill Me Tenderly), Jugo-
slavija, 1979, 98’, slov.

V vili ob morju živijo dedek, babica in teta, 
upokojena prevajalka pogrošne literature. Ko 
se po nesrečni smrti starih staršev teti pridruži 
nečak, napoči bizarna komedija ljubezni.

torek, 1. 12.
18.00
Svet Keitha Haringa (The Universe of 
Keith Haring), Italija/Francija, 2008, 90’
Portret Keitha Haringa, enega najpomembnej-
ših umetnikov 20. stoletja. Ob arhivskih inter-
vjujih in posnetkih obudijo spomin nanj Grace 
Jones, Madonna, Yoko Ono, David LaChapelle, 
Kenny Scharf, Andy Warhol idr.

20.00 
I can’t think straight, VB, 2007, 80’, slov. 
pod.
Režiserka lanskega filma Nevidni svet ponuja 
zabavno križpotje heteroseksualne poroke in 
prepovedane ljubezni, indijskih in arabskih 
navad, starševskih zahtev in osebnih odločitev. 

21.30
Tovariši, Jugoslavija, 1964, 30’
Kipeča mladost gojencev velenjske rudarske šole 
v kratki mojstrovini Vojka Duletiča.
Maškarada (Masquerade), Jugoslavija, 
1971, 94’, slov.
Ljubezenski trikotnik med direktorjem, njegovo 
ženo in inštruktorjem, homoseksualno spogle-
dovanje, razpuščena hipijevska zabava – v Hla-
dnikovem filmu, ki smo ga dolgo poznali le kot 
cenzuriranega. – Sledil bo pogovor z gosti!



sreda, 2. 12.
18.00
Queer Sarajevo festival 2008, Bosna in 
Hercegovina, 2009, 32’, angl. pod. 
Arhivski posnetki in pričevanja o nasilni 
prekinitvi lanskega queerovskega festivala v 
Sarajevu.
Onkraj rožnate zavese (Beyond the Pink 
Curtain), VB, 2009, 71’, angl. pod.
Homofobija ostaja institucionalizirana praksa 
v postkomunistični Evropi, tako v Srbiji in 
Litvi, a tudi v zahodnih evropskih državah. Kje 
je odgovornost Evropske skupnosti za zaščito 
manjšin?

20.00
Ghosted, Nemčija/Tajvan, 2009, 89’, slov. 
pod.
Film kultne režiserke, v katerem umetnica Sophie 
potuje v Taipei, da bi prebolela smrt svoje tajvan-
ske ljubice Ai-Ling, in poleg vsiljive novinarke 
Sophie sreča še vrsto skrivnostnih ljudi. 

21.30
Somrak bogov (La caduta degli dei), 
Italija/Švica/Nemčija, 1969, 164’, slov. pod. 
Osrednja zgodba prikaže vez med veliko 
industrijo in vzponom nacističnega režima, ki 
jo režiser Luchino Visconti umesti v moralno 
sprijeno plemiško družino von Essenbeck.

četrtek, 3. 12.
17.30 – gratis projekcija na dan 
kulture!
Smrt v Benetkah (Morte a Venezia), 
Italija/Francija, 1971, 130’, slov. pod. 

Skladatelj Gustave Aschenbach odpotuje v 
letovišče pri Benetkah, kjer začuti nezadržno 
privlačnost do najstnika Tadzia, v katerem vidi 
ideal lepote, ki ga je dolgo iskal.

20.00
Mama je pri frizerju (Maman est chez le 
coiffeur), Kanada, 2008, 99’, angl. pod.
Najuspešnejši kanadski film preteklega leta o raz-
padu povprečne družine iz 60-ih let. Oče namreč 
igra golf, mama pa obtiči pri frizerju. Spreneveda-
nje odraslih posrečeno razvozlavajo otroci. 

22.00
Neslišno pritrkavanje vetra (Soundless 
Wind Chime), Švica/Kitajska, 2008, 100’, 
slov. pod.
Poetičen film o prepletanju sedanjosti in spo-
minov Kitajca Rickyja na njegovo nekdanjo 
ljubezensko zvezo s Švicarjem Pascalom, ki je 
umrl v Hong Kongu.

petek, 4. 12.
18.00 
Dobri Američan (The Good American), 
Nemčija, 2009, 92’, angl.
Režiser filma Vzhod/Zahod – seks in politika 
tokrat o Tomu Weiseju, avtorju spletne strani 
rentboy.com in idejnem očetu dogodka Hustla-
Ball, ki spodbuja sprejemanje moške prostitu-
cije. – Po projekciji pogovor z režiserjem 
Jochenom Hickom!

20.00 
Otrok riba (El niño pez), Argentina/Špani-
ja/Francija, 2009, 92’, slov. pod. 
Ljubezenska zgodba med Argentinko iz bogate 

družine in revno paragvajsko služkinjo zaradi 
socialnih okoliščin nima veliko možnosti za 
izpolnitev. Novi film režiserke uspešnice XXY!

22.00 
Rojeni leta 68 (Nés en 68), Francija, 2008, 
173’, slov. pod.
Režiserja Morskih sadežev naslikata pestro, 
a tudi vsakdanje življenje francoske družine ob 
političnih in družbenih dogodkih, ki so zazna-
movali upe in utvare dveh bistveno različnih, 
vendar povezanih generacij.

sobota, 5. 12.
18.00 
Romski fantje (Příběh lásky), Češka 
republika, 2009, 30’, angl. pod.
Dokumentirana avtobiografska zgodba o 
aktivistu Davidu Tišerju in o romski skupnosti, 
ki močno prisega na tradicionalne vrednote in 
zavrača homoseksualnost. 
Vaška romanca – lezbična ljubezen 
(Falusi románc – Meleg szerelem), 
Madžarska, 2006, 50’, angl. pod.
V neki madžarski vasi se je naselilo nekaj 
lezbijk in vneslo nemir. Ena od njih se zaljubi 
v poročeno romsko sosedo, kar je še razlog 
več za vaške čenče. 

20.00
Drugi način (Egymásra nézve), Madžar-
ska, 1982, 111’, slov. pod.
Novinarka Eva se zaljubi v poročeno Livio. A 
pozna petdeseta leta so obdobje politične in 
seksualne represije na Madžarskem in lezbična 
ljubezen je nezaslišan prestop meje dopustnega.



22.00
Patrik 1,5, Švedska, 2008, 100’, slov. pod.
Srečna zakonca Sven in Göran skleneta posvo-
jiti otroka, a zaradi zatipkane vejice dobita 
sitnega, pretepaškega in homofobnega najstni-
ka. Nagrada občinstva v San Franciscu. 
Projekcije se bo udeležila tudi režiserka 
Ella Lemhagen!

nedelja, 6. 12.  
Program Off v Kulturnem centru Q 
na Metelkovi (Tiffany, Monokel)
20.00
Prvakinja (Champion), ZDA, 2009, 90’, 
angl. 
Film feministične porno režiserke Shine Louise 
Houston opisujejo kot neodvisni lezbični film z 
veliko seksa. Boksarka Jessie Eaton je prvakinja 
v postelji – ali bo zmagala tudi v ringu?

22.00
Uničeni (Wrecked), ZDA, 2009, 73’, angl.
Osemnajstletni Ryan želi postati igralec in si 
urediti življenje. Načrte mu pokvari prihod 
nekdanjega ljubimca Daniela, ki ga potegne v 
spiralo obsedenega seksanja in zadevanja. 

 
CELJE, Kino Mali Union

četrtek, 3. 12. 
20.00 Maškarada (Masquerade), Jugo-
slavija, 1971, 94’, slov.
petek, 4. 12.
20.00 Shank, VB, 2009, 89’, angl.

sobota, 28. 11.
22.00 Klub K4: otvoritveni žur!
sobota, 5. 12.
22.00 Kulturni center Q (Tiffany, 
Monokel): zaključni žur!
četrtek, 17. 12.
20.30 Galerija Škuc: tradicionalno 
branje, razprodaja in zabava 
zbirke Lambda!

sobota, 5. 12.
20.00 Otrok riba (El niño pez), Argenti-
na/Španija/Francija, 2009, 92’, slov. pod. 
nedelja, 6. 12.
20.00 Ghosted, Nemčija/Tajvan, 2009, 
89’, slov. pod.

KOPER, Mladinski in kulturni center

četrtek, 3. 12.
20.30 Queer Sarajevo festival 2008, 
Bosna in Hercegovina, 2009, 32’, angl. pod. 
Onkraj rožnate zavese (Beyond the Pink 
Curtain), VB, 2009, 71’, angl. pod.
petek, 4. 12.
20.30 Ghosted, Nemčija/Tajvan, 2009, 
89’, slov. pod.
sobota, 5. 12. 
20.30 Rojeni leta 68 (Nés en 68), Franci-
ja, 2008, 173’, slov. pod.
nedelja, 6. 12. 
20.30 Patrik 1,5, Švedska, 2008, 100’, 
slov. pod.

Spremljevalne prireditve

petek, 27. 11. 
20.00 Slovenska kinoteka: Noč evropske 
gejevske poezije
Nastop več kot desetih tujih pesnikov ob 
izidu antologije sodobne evropske gejevske 
poezije, popestren z glasbo, pogovori, filmi 
in koktajlom.

Društvo Škuc, Stari trg 21, Ljubljana,  
tel. 01 4303 530

Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, 
Ljubljana, tel. 01 4342 520
Celje: Metropol; Koper: DIH, DPZN

www.skuc.org 
www.ljudmila.org/siqrd/fglf

 

O r g a n i z a c i j a : 


