17. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi
Dokumentumfilm Fesztivál // 2020.11.10-22.

Diák Verzió
2020.11.12-20.

DIÁK VERZIÓ // filmek + filmklubok
A választható filmek tartalomismertetője
Én vagyok Greta

// 2020, 98 perc, Svédország, rendező: Nathan Grossman

A világhírűvé vált tinédzser klímaaktivista, Greta Thunberg útja az egyszemélyes iskolai sztrájktól
az ENSZ klímacsúcsig, még soha nem látott felvételeken. Milyen az az újságok címlapjain nem
látható Greta Thunberg, aki 15-16 évesen vezetőket megszégyenítő bátorsággal és
egyenességgel beszél politikusokkal, miközben az egész világ szeme rá szegeződik, és aki
mindeközben egy csendes, szégyenlős, a kortársai közé be nem illeszkedő kamaszlány? Nathan
Grossmann rendező már akkor forgatott Gretával, amikor még nem volt világhíres, és ezáltal
egészen közelről és őszinte pillanatokban tudja láttatni az utóbbi években a zöldmozgalom
ikonjává vált, a Time magazin által 2019-ben az Év Emberének választott Thunberget.
Előzetes: https://www.youtube.com/watch?v=i74n4BUYgHI
További részletek: https://verzio.org/hu/2020/filmek/en-vagyok-greta

Maddy, a modell

// 2019, 59 perc, Svédország, rendező: Jane Magnusson

Madeline Stuart az első Down-szindrómával élő modell a világon. Fellépett a New York-i
divathéten, több mint 700 000 követője van Facebookon, és rendszeresen cikkeznek róla a
nemzetközi sajtóban. Ahogyan végigkövetjük Madeline-t a profi divatmodellé válás nem
hétköznapi útján, a szépséggel, a külső és belső értékekkel és a fogyatékossággal kapcsolatos
előfeltevéseinket is felül kell vizsgálnunk.
Előzetes: https://vimeo.com/446744630
További részletek: https://verzio.org/hu/2020/filmek/maddy_a-modell
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// 2020, 83 perc, Magyarország, rendező: Oláh Judit

* 16 éven felülieknek *

A nyolcvanas évek Magyarországán működött egy nyári tábor, ahol a gyerekek néhány hétre
elhagyhatták a szocializmus szabályokkal teli világát, és egy képzeletbeli állam, Epipó polgárai
lehettek. Epipó emlékezete tele van ellentmondásokkal: van, aki élete legszebb időszakaként
emlékezik azokra az időkre, mások viszont fájó emlékeket rejtegetnek magukban bántó
mondatokról, megszégyenítésről vagy ennél is komolyabb visszaélésekről. A rendező által
felkeresett egykori gyerekek, epipói polgárok, közösen próbálnak magyarázatot találni Sipos
Pálnak, a tábor karizmatikus vezetőjének tetteire, és megfejteni ennek a zárt, misztikus világnak
a működésmódját.
Előzetes: https://vimeo.com/392718082
További részletek: https://verzio.org/hu/2020/filmek/visszateres-epipoba

Hogyan tanulj meg gördeszkázni egy háborús zónában (ha lány vagy)
// 2019, 39 perc, Egyesült Királyság, rendező: Carol Dysinger

Skateistan egy 2007-ben Kabulban, civil kezdeményezésre megnyitott, gördeszkázást oktató
iskola és közösségi hely. Az itt tanuló, jellemzően nehéz körülmények között élő lányok nem csak
gördeszkázni tanulnak fiatal oktatóiktól. A közösségben megtapasztalt sikerélményeik által
bátoságot és magabiztosságot nyernek, és felvérteződnek azokkal a kihívásokkal szemben,
amelyekkel környezetükben elkerülhetetlenül találkozniuk kell.
Előzetes: https://vimeo.com/369606564
További részletek: https://verzio.org/hu/2020/filmek/hogyan-tanulj-meg-gordeszkazni-egyhaborus-zonaban
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Választható filmklubok
A filmklubok 45 percesek, és minden alkalommal 11 órakor kezdődnek.
November 12. // Visszatérés Epipóba
Beszélgetés dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértővel (Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány).
November 13. // Visszatérés Epipóba
Beszélgetés Stáhly Kata pszichológussal, a NEMECSEK program vezetőjével és Varga
Aida pszichológussal a Yelon Program szakmai vezetőjével (Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány).
November 16. // Maddy, a modell
Beszélgetés Domonkos Ágnes gyógypedagógussal (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat) és Balla
Eszter színésznővel, egy Down-szindrómás kislány édesanyjával.
November 17. // Én vagyok Gréta
Beszélgetés Hevesi Flórával, a Greenpeace munkatársával.
November 18. // Hogyan tanulj meg gördeszkázni egy háborús zónában (ha lány vagy)
Beszélgetés Fenyvesi Zsófi gördeszkakészítő és art directorral (Phylia Studio) és Mirwais Janan
afgán származású jogásszal ( Törésvonal Intézet).
November 19. // Visszatérés Epipóba
Beszélgetés dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértővel (Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány).
November 20. // Maddy a modell
Beszélgetés Domonkos Ágnes gyógypedagógussal (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat).
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