
1. «Літо`85» / «Summer of 85», 2020 �
 � Події фільму відбуваються в Нормандії в 1985 році. Алекс закінчує школу і ще 

не знає, чим хоче займатися далі, але переконаний, що хоче бути щасливим. 
Його човен потрапляє в шторм, і від загибелі Алекса рятує новий знайомий. 
Вони швидко зближуються, клянуться один одному станцювати на могилі того, 
хто першим помре, адже у 18 років здається, що цей час не настане ніколи.

 � Та чи зможе їхня дружба пережити хоча б одне літо?
 �

2. «В його очах» / «The way he looks», 2014 �
 � Бразильська драма Даніела Рібейру про взаємини підлітків знята за 

мотивами короткометражного фільму 2010 року — «Я не хочу повертатися 
один». У фільмі показано життя незрячого підлітка Леонардо, якому потрібно 
впоратися з ревнощами своєї подруги Джованні й одночасно спробувати 
розібратися в почуттях до нового друга Габріеля.

 �
3. «Моє життя в рожевому кольорі» /«My Life in Pink», 1997

 � Історія про 7-річного Людовика Фабра, який мріє бути дівчинкою і донедавна 
навіть був впевнений, що він не хлопчик. Йому здається природним одягати 
сукню і грати з ляльками, незважаючи на зауваження батьків і косі погляди 
сусідів.

 �
4. «Мені це не подобається» / «I am not okay with this», 2020 (серіал)

 � Серіал розповідає про життя і дорослішання 17-річної «нудної білої дівчини» 
— Сидні Новак, чий батько, колишній військовий, вчинив самогубство. У Сидні 
починає проявлятися телекінез, який вона спочатку списує на дорослішання, 
але потім починає розуміти, що з нею відбувається щось незвичайне. 

Курс: Безпечний простір

Художні фільми на тему гендерної ідентичності та 
сексуальної орієнтації
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5. «Статеве виховання» / «Sex Education», 2019 (серіал)

 � В основі сюжету лежать ситуації, в які потрапляють однокласники головного 
героя — Отіса Мілберна, який живе зі своєю матір’ю — відомою фахівицею 
з сексології та психології відносин. У серіалі висвітлюються такі теми як 
сексуальна ідентичність, гіперсексуальність, любовна сором’язливість, 
підліткова вагітність, ризикована сексуальна поведінка.

 �
6. «Зниклий хлопчик» / «Boy Erased», 2018 �
 � Історія сина баптистського пастора з консервативної глибинки, який ще 

підлітком виявляє свою гомосексуальність. Через наполягання батьків 
хлопчик погоджується пройти «виправну» терапію, щоб не втратити своїх 
близьких, свою віру і місце в суспільстві.

 �
7. «Дівчина» / «Girl», 2018

 � 15-річна Лара народилася в тілі хлопчика, але мріє стати балериною. Здійснити 
мрію їй допомагає рідний батько. Кожен ранок юна танцівниця розпочинає з 
перев’язки інтимних місць. Пластир упивається в ніжну шкіру так, що ввечері 
вона палає опіком…

 �
8. «Місячне сяйво» / «Moonlight», 2016 �
 � Американський драматичний фільм, знятий за п’єсою «У місячному світлі 

чорних хлопців не видно» Терелла Мак-Крені. Фільм у трьох частинах 
розповідає про життя афроамериканця Шарона: дитину, підлітка і дорослого 
чоловіка, який живе в Маямі в період розквіту наркоторгівлі. Переживаючи 
сімейний крах, конфлікти з однолітками й усвідомлення своєї орієнтації, Шарон 
перебуває в болісному пошуку та прийнятті самого себе.

 �
9. «Хлопці не плачуть» / «Boys Don’t Cry», 1999

 � Брендон Тіна був популярним хлопцем в невеликому місті у Небрасці. Він 
вів звичайний спосіб життя: пив, гуляв, катався на серфінгу, бився, спокушав 
жінок. І всі жінки були від нього в захваті. Але у Брендона була таємниця, і коли 
вона була розкрита, його життя перетворилося на кошмар...

 �
10. «Горбата гора» / «Brokeback Mountain», 2005 �
 � Історія кохання між двома хлопцями — ковбоєм і працівником ранчо. Вони 

зустрічаються в один спекотний літній день і дуже скоро усвідомлюють, що не 
можуть один без одного. 
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11. «Назви мене своїм ім’ям» / «Call Me by Your Name», 2017

 � Екранізація роману Андре Асімана. Дія фільму розгортається влітку 1983 року 
в Північній Італії, де мешкає 17-річний Еліо Перлман разом зі своїми батьками. 
Життя підлітка несподівано змінюється з приїздом молодого американського 
вченого Олівера. Між Олівером та Еліо зав’язується дружба, що переростає в 
пристрасні любовні стосунки.

 �
12. «Принцеса Сід» / «Princess Cyd» 2017

 � 16-річна спортсменка Сід Лафлін хоче втекти від життя з депресивним 
батьком. Вона на все літо їде до своєї тітки-письменниці в Чикаго, де 
закохується в дівчину, яка живе по сусідству.

 �
13. «Качине масло» / «Duck Butter», 2018

 � Наїма і Сержіу знайомляться в клубі й моментально «сходяться», оскільки 
обидві зневажають брехню й обман, які пережили в попередніх стосунках. 
Удвох вони придумують романтичний експеримент: планують провести 
наступну добу разом, постійно займаючись сексом. Вони пообіцяли бути 
абсолютно чесними одна з одною. Але їхні стосунки розвиваються не за 
планом, і незабаром над дівчатами нависає тягар зобов’язань, який загрожує 
ідеї початкового експерименту.

 �
14. «Якби ці стіни могли говорити» / «If These Walls Could Talk», 1996

 � Фільм складається з трьох новел і розповідає історію трьох жінок, які в різний 
час жили в одному будинку і стикнулися з проблемою аборту. У цих новелах є 
все про любов і любовні стосунки, крім... чоловіків.

 � Фільм став дуже успішним, що підтвердилося його номінаціями на премії 
«Золотий глобус» і «Еммі», а також виходом сиквела «Якби стіни могли 
говорити 2» у 2000 році.

 �
15. «Тео і Юго в одному човні» / «Théo et Hugo dans le même bateau», 2016 �
 � Знайомство Тео і Юго почалося з сексу в одному з паризьких клубів. Після 

кількох слів все затьмарює пелена неприборканої пристрасті. Незабаром двоє 
чоловіків виходять на вулицю і разом перетинають пустельний нічний Париж. 
Раптово вони стикаються з реальністю, яка не залишає й сліду від їхнього 
почуття свободи й наповнює кожен крок безпорадністю. 
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16. «Земля під моїми ногами» / «Der Boden unter den Füßen», 2019

 � Лола молода й амбітна. Як бізнес-консультантка зі 100-годинним робочим 
тижнем вона планомірно й ефективно будує не лише ідеальну кар’єру, а й 
особисте життя. Усе розписано по хвилинах: наради, зустрічі з клієнтами, 
тренування в спортзалі. Поза планом був тільки ранковий дзвінок з 
психіатричної лікарні: старша сестра Лоли намагалася покінчити життя 
самогубством. У цей момент життєва конструкція залізної бізнеследі 
похитнулася, і земля починає горіти під її ногами.

 �
17. «Хлопець як Джейк» / «A Kid Like Jake», 2018 �
 � Чотирирічний Джейк — особлива дитина. По-перше, він не на свої роки 

розвинений, по-друге, йому подобаються вбрання принцес. Це може стати 
«візитівкою» хлопчика під час вступу до престижного дитячого садочка, але 
надмірне завзяття батьків загрожує сімейному щастю.

 �
18. «Водяні лілії» «Naissance des Pieuvres», 2007 �
 � Події розгортаються в Парижі. У центрі сюжету життя 15-річних дівчат. Вони 

познайомилися в місцевому басейні та зрозуміли, що закохалися одна в одну.
 �

19. «Життя Адель» / «La vie d’Adèle — Chapitres 1 et 2», 2013 �
 � 17-річна Адель мріє про вічне кохання і зустрічає чарівного хлопця, який 

відразу ж закохується в неї. Але несподівано для неї самої, Адель починає 
бачити дивні сни за участю загадкової дівчини із синім волоссям, яку 
випадково зустріла на вулиці. Юна Адель починає розуміти, що її вабить не 
просто синє волосся, її приваблює сама незнайомка.

 �
20. «Доріан Блюз» / «Dorian Blues», 2004 �
 � Доріан — 17-річний хлопець, у якийсь момент він розуміє, що є геєм. Хлопець 

дуже боїться свого батька і своїх бажань. Усвідомлення гомосексуальності 
не приносить йому нічого, крім болю і смутку. Він стає об’єктом насмішок і 
знущань з боку однокласників. Доріан ще тільки вступає в доросле життя. 
Попереду перше кохання, перше розчарування і перша втрата близької 
людини.
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 � 21. «Дівчина з Данії» / «The Danish Girl», 2015 �
 � Сценарій було створено на основі однойменного роману 2000 року Девіда 

Еберсгоффа. В основу сюжету фільму покладено реальну історію життя 
данського художника 20-х років ХХ століття Ейнара Вегенера — першого 
чоловіка, який зважився на операцію зі зміни статі. 

 �
 � 22. «Орландо» / «Orlando», 1992 �
 � Кінофільм поставлений режисеркою Саллі Поттер за романом Вірджинії Вулф 

«Орландо: Біографія» (1928). Фільм розділено на сім смислових частин — 
Смерть, Кохання, Поезія, Політика, Суспільство, Секс і Народження — і охоплює 
період у 350 років. Першу половину цього часу Орландо проживає чоловіком, а 
другу — жінкою. 

 �
 � 23. «Ми» / «Us» (серіал), 2020  �
 � Батько переживає кризу середнього віку, сім’я розпадається, дитина виросла 

і має йти зі школи у коледж. У фільмі європейський підхід до теми — м’який, 
без зайвого драматизму, з чудовим гумором, але зачеплено багато проблем, 
зокрема тему гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Рекомендовано 
і дітям-підліткам, і батькам.
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