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Céline Sciamma, 44 éves francia rendező, forgatókönyvíró.
Leszbikus, feminista, egyik jelentős képviselője a mozivásznon
megjeleníthető női mozgalomnak.. 2004-ben készítette első
rövidfilmjét, a Tomboy a 6. filmje, mely több nemzetközi
elismerést, díjat is kapott.  (Berlin, Buenos Aires, Odesa).

Huh, megnéztem. Köszönöm az ajánlást, habár szívesen megnéztem volna a Közkincs
könyvtárban is, ha nem gyűlölnének minket a TERF-ek és lehetett volna egy beszélgetés is
utána.

Tomboy….egy közismert fogalom, azokra a fiatal lányokra szokták mondani, akik fiúsak,
fiúsan viselkednek, öltözködnek. (érdekes, hogy a XVI. század közepén még a hangos,
lármás fiúkra használták a kifejezést.)

A film nagyon jól bemutatja a szociális tranzíció első lépéseit. (sokan erre mondják, hogy
tranzícionálnak a “gyerekek”, amitől már csak egy "ugrás" az, hogy át is műtik őket....itt jól
mutatja a film be, hogy mit is jelent a (szociális) tranzíció ebben a korban.)

Sokszor kirázott a hideg és meg is könnyeztem, emlékeket csalt elő, mert nagyon át tudtam
élni a pillanatokat, hogy mi járhatott a fejében, mire vágyhatott, mi zavarta őt, mi okozott neki
problémát.

Sejtem miért mutatták be pont ezt a filmet a TERF-ek, és érteni vélem a mondanivalót, amit
kihangsúlyoz a francia rendező. A film végén Michael saját magáról mondja Lisa kérdésére
hogy Laura-nak hívnak. Ez gondolom a TERF-ek értelmezésében ismét egy
“detranzícionáló” eset és példa arra, hogy “na ugye mindenkinek megvan a helye” a biológiai
nemének besorolt világban és “ne akarjál más lenni”, mert akkor - a filmben szerintem igen
eltúlzott és extrém módon - kerülhetsz megalázó helyzetekbe.

Az igaz, hogy nem könnyű út a szociális tranzíció, de például az a szál teljesen kimarad a
filmből, hogy a szülők szakember segítségét kérik. (pszichológus). Az is szerintem
végletesen eltúlzott szülői reakció, hogy azonnal rohan a szülő a gyereke barátaihoz és
mindenhol outoltatja (bocsánat nem tudom erre mi a jó magyar szó - erőszakosan felfedi a
saját gyerekének a nemi identitását mások előtt) a saját gyerekét. Nekem ez a film sokkal
erősebben mutatta be az ártó és agresszív szülő példáját (azt, hogyan nem kellene ezt
csinálni és hogyan árthatunk a legtöbbet a szeretett gyerekünknek).


